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ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ 
СХВАЛИЛА 16.2 БІЛЬЙОНОВУ 

ЗНИЖКУ В ПОДАТКАХ 
Вашінгтон. - Минулого 

четверга; 10-го серпня, Па-
лата Репрезентантів 362-ма 
голосами проти 49-ох схва-
лила законопроект, який 
пропонує в 1979-му році 
зменшити федеральні по-
датки на 16.2 більйона до-
лярів. Законопроект nepe– 
дано Сенатові і передба-
чують, що та Палата Кон-
гресу схвалить ще більшу 
знижку. 

Законопроект, проти яко-
го вів гостру кампанію Бі-
лий Дім, пропонує зменши-
ти податки індивідуальних 
платників на 10.4 більйона 
долярів, податки підпри-
ємств на 4 більйони доля-
рів, а решта, тобто, 1.8 біль-
йона долярів — це мали б 
бути знижки в податках на 
прибутки?!! цінних паперів 
та інших Інвестицій. 

Палата Репрезентантів 
теж запропонувала, щоб 
продавці хат могли один 
раз в житті заробити на 
такому продажу до 100,000 
долярів і не платити подат-
ку з цього прибутку. 

Із 10.4-більйонової зниж-
ки для індивідуальних плат-
ників найбільше скорис-
тали б ті, які заробляють 

15,000 долярів річно, або 
більше. Наприклад, 4-член-
на родина із згаданим при-
бутком платила б на 77 
долярів менше податку, а 
знижка для такої самої ро-
дини із 20,000 доляровим 
приходом виносила б 146 
долярів. 

Білий Дім назвав цей за-
конопроєкт ,,допомогою 
для багатих", пропонуючи 
натомість, щоб податкові 
знижки в 1979-му році вино-
сили 18.1 більйона долярів і 
щоб з тих знижок найбіль-
ше корнстали родини, річні 
прибутки яких становлять 
12.000 долярів або менше. 
Прихильники законопро-
єкту Палати Репрезентан-
тів, однак, заперечують 
твердження Білого Дому, 
вказуючи, що запропоно-. 
вана знижка вийде на ко-
ристь не багатим, а членам 
середньої економічної всрс-
твИ, і підкреслюють, що 
протягом останніх 20-ох 
років всі знижки стосували-
ся тих, які заробляли 12,000 
долярів, або менше, а це 
вперше за довгий час, що 
запропоновано знижки для 
родин, прибутки яких ви-
носять 15,000 або більше. 

Сі-Ай-Ей звітус про совєтську 
цивільну оборону 

Вашінгтон. — Амери-
канська Центральна Роз-
відча Агенція опублікувала 
в середу, 19-го липня ц. p., 
офіційне звідомлення про 
совєтську цивільну оборо-
ну, розбудовану урядом 
СССР для забезпечення 
урядового апарату важлн-
вої інду^т^Учіісліїни,іШО: 
відного активу на випадок 
атомової війни, але, як 
говориться у студії Сі-Ай-
Ей, мільйони осіб всеодно 
загинули б у випадку справ-
жньої атомової конфрон-
тації між Совєтським Сою-
зом і З'єднаними Стейтами 
Америки. 

У звідомленні немає 
жадних заключень щодо 
готовости СССР до атомо-
вої війни чи бажання за-
атакувати цією зброєю 
ЗСА. Совєтські верховоди 
переконані, що така ци-
вільна охорона значно під-
носить вигляди Совстсько-
го Союзу перетривати ато-
мову війну, якщо така вза-
галі колинебудь буде. Існує 
така можливість, — гово-
риться у звідомленні Сі-
Ай-Ей, - що сильно роз-
будована цивільна охорона 
може підбадьорити COBCT– 
ських. керівників і спричи-
нити рисковану війну, хоч 
таких познак принаймні 
сьогодні ше немає. 

Звідомлення було опуб-
ліковане бюром сенатора 
Джона С. Калвера, демок-
рата з Айови, який є чле-
ном сенатської Комісії для 

військових справ. Гене 
рольні висновки зі студі! 
Сі-Ай-Ей зробив свого часу 
директор цієї установи 
адм. Станфілд Тирнер в 
часі конгресового зізнання 
в лютому ц. р. Повна 
студія, тепер опублікована, 
являється найбільш OCHOB– 
НОЮ СТУДІЄЮ ПРО СОВСТСЬт. 
ку цивільну 'оборону, до-
ступною для публіки. 

З'єднані Стейти Амери-
ки дешо занедбали розбу-
дову цивільної оборони на 
протязі останніх 15-ох ро-
ків і тепер видають на ту 
ціль тільки 100 мільйонів 
долярів у річному відно-
шенні, шоб вдержувати ці 
охоронні сховища, які були 
збудовані в 1960-их роках. 
Згідно з оцінкою студії, 
Советський Союз міг би в 
сьогоднішніх умовах exo– 
ронити своє керівництво на 
всіх щаблях, приблизно 
110.000 осіб, 12-24 відсот-
ків робітників найважливі-
шої індустрії, але від пер-
шої атомової атаки заги-
нуло б все одно. приблиз-
но 100 мільйонів осіб. 

Сенатор Калвер, nepe– 
даючи звідомлення^ заклн-
кав Адміністрацію лрези-
дента Картера і відпові-
дальні чинники за цивільну 
оборону, поробити - ста-
рання, щоб покращати 
американську систему oxo– 
рони. Він при. тому' від-
мітив, що совєтська дещо 
краще розбудована oxopo– 
на не захитує атомового 
балянсу між ЗСА і СССР. 

У липні гуртові ціни на харчові 
продукти зменшилися 

Вашінгтон. - Департа-
мент праці інформує, що 
протягом липня гуртові ці-
ни на харчові' продукти 
зменшилися на три десятих 
одного відсотка, що пред-
ставляс собою першу зниж-
ку в тих цінах за останніх 10 
місяців. Речники цього де-
партаменту, як теж Джоді 
Повелл, пресовий секретар 
Білого Дому, висловили 
вдоволення із липневої ста-
тистики, заявляючи, що 
споживачі можуть сподіва-

харчові продукти в крам-
ницях зростатимуть значно 
повільніше, ніж досі, але не 
передбачається, щоб ті ціни 
фактично зменшилися. 

Повелл сказав кореспон-
дентам, що президент Kap– 
тер,луже вдоволений" фак-
том, що гуртові ціни на 
харчові продукти зменши-
лися, але вказав, що в той 
самий час гуртові ціни на 
інші продукти таки зросли, 
спричиняючись до загаль-
ного зросту в гуртових ці-

тися, що роздрібні ціни на нах в липні. 

Зустріч колишніх учнів 
львівських середніх шкіл 

АЛЬБЕРТА БУЛА „ТИМЧАСОВОЮ УКРАЇНОЮ" ДЛЯ УЧАСНИКІВ 
МІЖКРАЙОВОЇ ПЛАСТОВОЇ ЗУСТРІЧІ -78 

Організатори відзначу-
вання 100-ліття Українсь-
кої Академічної Гімназії у 
Львові, не тільки приготов-
ляють зустріч вчителів та 
учнів тієї гімназії, але теж 
заохочують до того ж учнів 

інших львівських середніх 
шкіл. З приємністю відгук-
нулися на те колишні уче-
ниці гімназії і семінарії 
„Рідної Школи" у Львові. 
їніціятори запрошують і су однієї із 'ніщяторок: Гге-
закликають усіх колишніх па Krawciw. 2228 Mt. ver– 
професорів і товаришок mont, Philadelphia, Pa. 

приїхати 23—24 вересня на 
Союзівку. Приміщення тре-
ба замовляти у заряді „Со-
юзівки" Ukrainian National 
Association, Kcrhonkson, N. 
Y. 12446. Tel. (914)626-5641. 

Незалежно від того npo– 
симо усіх, і тих, хто має 
намір приїхати, і тих для 
яких це неможливо, подати 
всою адресу і коротку ін-
формацію про себе на адре-

Від п'ятниці, 4-го серпня, 
на Українському Селі, 40 
км. на схід від Едмонтону, 
Альберта, таборує 956 учас-
ннків і членів проводу Між-
крайової Пластової Зустрі-
чі-78. 

Групи пластунів — в біл ь-
шості юнацтво, але теж і 
члени Уладів Старших 
Пластунів і Сеніорів — при-
були на цю зустріч зі всіх 
країн світу, де-в сучасну 
пору діє Пласт. З Австра-
лії приїхали 22 пластуни, зі 
Західньої Німеччини 17, з 
Англії 12, з Франції 2, з 
Аргентини 2 і Італії 1. Зі 
ЗСА й Канади прибуло прн-
близно по 450 пластунів. 

Двотижнева Міжкрайова 
Пластова Зустріч-78 відмі-
чує 60-річчя відновлення 
української державності!, 
67-річчя заснування Плас-
ту і 35-річчя Української 
Повстанської Армії та Пер-
шої Української Дивізії, і 
проходить під кличем: 
„Плекаймо творче-будую-
чий державницький дух і 
державницький спосіб ду-
мання. Державність - мета 
народу!" 

Офіційне відкриття зуст-
річі відбулося в п'ятницю, 
4-го серпня, але пластові 
групи почали приїздити на 
Українське Село вже від 
середи, 2-го серпня. Одни-
мн із перших були пласту-
ни із станиць на східньому 
побережжі ЗСА — Брідж-
порт, Вашінгтон, Гартфорд 
Гемястед, Джерзі Ситі, 
Нюарк, Ню Йорк, Олбані, 
Пассейк, Трентон і Філя-
дельфія — які прилетіли 
винаймленим літаком до 
Едмонтону із летовища в 
Нюарку. Цей „чартер" 
(United Airlines flight 5858) 
-перший в історії Пласту-
був вщерть заповнений 181 
пластунами. Організато-
ром цього першого пласто-
вого „чартеру" був Володн-
мир Свинтух, діловод opra– 
нізації у Крайовій Пласто-
вій Старшині ЗСА, який 
замовив цей спеціяльний 
для пластунів літак за noce– 
редннцтвом Агенції Ков-
баснюк. 

Перед відлетом літака 
голова Крайової Пластової 
Старшини Андрій Мицьо 
попроїдав пластунів і поба-
жав їм приємного табору-
вання, а старший пластун о. 
Тарас Лончина відмовив 
спеці ял ьно складену мол нт-
ву. 

- Над влаштуванням МПЗ-
78 працювала Підготовча 
Комісія, яку очолював 
Юрій Даревич (Канада) і 
його заступник.Юрій Tapa– 
сЮЖ (ЗСА) та Організацій-
на Комісія в Едмонтоні з 
головою Василем Куп дою. 
ПереВ'ОДЯТЬ зуСТрІЧ ДОСВІД-
чені пластові виховники -
пластуни сеніори і старші 
пластуни лід проводом то-
го ж Юрія Даревича як ко-

Репортаж Романи Сохан 

Ш^0Ш^^.-^.У.: . ЯшЯЩШЬяЯі 
Група учасників Міжкрайової Пластової Зустрічі-78 починає рухові вправи під час пластового 

виступу а парку ім. Гавреляка в Едмонтоні. 

менданта. Табір МПЗ-78 
поділяється на підтаборн, 
якими командують: Мирон 
Хабурський — табір при-
хильннків, Соня Скрипник 
— табір прихильниць, Лю-
бомир Шулякевич — табір 
учасників, Люба Шиптур — 
табір учасниць, Юрій Укра-
їнськиЙ — табір розвідува-
чів, Леся Бережннцька .— 
табір розвідувачок, Роман 
Зазуля — табір скобів, Да-
рія Даревич — табір вір-
лиць, Орест Гарас — табір 
старших пластунів, Дала 
Франкен — табір сеніорів. 

Перший день МПЗ-78 був 
не тільки днем відкриття, 
але теж „Днем Дружби", 
який закінчився першою 
спільною ватрою. 

В наступний день, в субо-
ту, 5-го серпня, відбувалн-
ся спортові і пластові (тере-
нові) змаги та ватри иідта-
борів. ^ 

^ л НеділяГ була лроголоше-' 
на Днем Української Дср-
жавности. На Українсько-
му Селі відбувався Укра-
їнський День, який від 1954 
року щорічно організує 
Провінційна Рада Комітету 
Українців Канади. Після 
відкриття нового крила ад-
міністраційного будинку 
села, відбувся молебень та 
дефіляда пластунів і сумів-
ців, які загостили на Укра-
їнське Село по дорозі на 
свій літній табір. 

Слід згадати, що Укра-
їнське Село, яке охоплює 
285 акрів, купив проВінцій-
ний уряд Альберти в 1975 
році за 150,000 дол. Тут 
буде приміщений не лише 
музей, але справжнє село 
перших українських noce– 
ленців у Канаді з оригінал ь-. 
ними будівлями-хатами,' 
церквами, крамницями -
деякі з них.уже перевезені 
тут з перших поселень. 
Провінційний уряд обіцяв 
вложитй біля 5 мільйонів 
дол. в розбудову цього се-
ла-музею. 

Цьогорічний Українсь-
кий День уже вдруге відбу-
вається на Українському 

Селі. Його відвідало приб-
лизно 10,000 осіб - пред-
ставники п'ятьох українсь-
ких генерацій. У мистецькій 
програмі, якою проводив 
Петро Саварин, виступали 
12 танцювальних груп і 2 
хори. Пластуни-учасники 
МПЗ-78 включилися в про-
граму із своїми вправами із 
прапорами та показом 
практичного пластування, а 
на закінчення руховими 
вправами вивели емблему 
ХІ Спортових Ігрищ Ком-
монвелту, які саме тоді від-
бувалися в Едмонтоні. 

Вечором того дня відбу-
лася ювілейна пластова ва-
тра, на яку запрошено все 
громадянство. Під час ват-
ри промовляли: Начальний 
Пластун Юрій Старосоль-
ський, голова Головної 
Пластової Булави Любо-
мир Романків та міністер 
освіти Альберти Юліян Ко-
зяк. Юнацтво з кожної кра-
їни вивело по одній точці. 

Понеділок, 7-го серпня, 
був призначений на відвіди-
ни Едмонтону. Всі учасни-
ки МПЗ-78 мали нагоду 
приглядатися Ігрищам 
Коммонвелту, в яких зма-
галися спортовці з понад 30 
країн - теперішніх і був-
ших частин бритійського 
коммонвелту. Опісля плао 
тунн відвідали парк ім. Гав-
реляка (бувшого українсь-
кого посадника Едмонто-
ну) і ще раз виступили там із 
вправами перед українсь-
кою і загальною публікою. 
Вечором у Домі Українсь-
кої Молоді (Дім СУМ) від-
булася вечірка, на якій гра-
ла молода оркестра „Трем-
біта". 

Цього ж дня мала група 
пластунів — представни-
ків b Канади, ЗСА, АвсТра-
лії, Англії, Аргентини і За-
хідньої Німеччини — очо-
лена Начальним Пласту-
ном, головою ГПБ, члена-
ми проводу та Організа-
цінної Комісії МПЗ-78 від-
відали заступника губер-
натора Альберти Ралфа 
Стайнера, офіційного пред-

ставника королеви Елиса-
вети 11 на Альберту, та ін-
формували його про Пласт, 
МПЗ, як також про загаль-
но-українські справи. 

Відвідини перших укра-
їнських поселень в Berpe– 
віл, Мондар і Ту Гілс від-
булися у вівторок, 8-го cep– 
пня. У привіті Головної 
Пластової Ради і Головної 
Пластової Булави, який 
надрукований в одноднівці 
зустрічі „Мандрівка з євша-
ном", пояснено, що „Коли 
сьогодні не можемо, поки-
що, відбути цієї зустрічі на 
нашому материку, на віль-
ній Україні, Альберта зас-
тупає нашу дорогу Украї-
ну". І спраді це так: Аль-
берта, це осідок перших 
українських поселенців, які 
приїхали до Канади в 1890-
их роках. Українців у цій 
провінції є 136,000 — вони є 
другою найбільшою етніч-
ною групою після англо-
мовної в Альберті. В Аль-
берті, як в усій Канаді, укра-
їнська громада широко роз-
винула свою діяльність. Тут 
існують двомовні українсь-
кі і англійські школи, кур-
си українознавства на уні-
верситетах; українці є чле-
нами парляменту, посад-
никами міст, вони займа-
ють найвищі пости в про-
вінційних та федеральному 
урядах. В трьох „степових" 
провінціях — Манітоба, 
Саскачеван і Альберта - є 
понад 130 українських ге-
ографічних назв. 

В середу, 9-го серпня, уча-
сники зустрічі від'їхали ав-
тобусами на захід, де мен-
шими групами будуть табо-
рувати й мандрувати в різ-
них околицях канадських 
Скелястих Гір. 

Тиждень пізніше всі з'і-
дуться на індіянську резср-
вацію племені Стоні, де 
заплянована індіянська вс-
черя і ватра. Там теж в 
четвер, 17-го серпня. відбу-
деться офіційне закриття 
МПЗ-78. „Пластовий" лі-
так повернеться до Нюар-
ку в суботу, 19-го серпня. 

КРЕМЛЬ КРИТИКУЄ КАРТЕРА 
ЗА СКЛИКАННЯ ІЗРАЇЛЬСЬКО-

ЄГИПЕТСЬКИХ НАРАД 
Москва. - Совєтське 

пресове агентство ТАСС 
минулого четверга, 10-го 
серпня, закинуло президсн-
тові Джіммі Картерові, що 
він, мовляв, старається „са-
ботувати Женевську миро-
ву конференцію щодо 
Близького Сходу" своїм 
рішенням скликати нараду, 
в якій, крім Президента, 
братимуть участь ізраїль-
ський прем'єр Менахем Бе-
гін і єгипетський президент 
Ливар ель-Садат і яка має 

Козпочатися 5-гО вересня у 
Іемп ДеЙвіДі, Мериленд, 

президенській гірській дачі. 
Сєргей Лосев, комента-

тор ТАСС-у, твердив, що 
тільки Женевська конфе-
ренція, співпредсідниками 
якої є ЗСА і Советський 
Союз, спроможна розв'яза-
ти конфлікт на Близькому 
Сході, а такі безпосередні 
зустрічі між ізраїльськими 
та єгипетськими політични-
ми діячами, як заплянована 
нарада в Кемп Дейвіді, 
тільки спричиняться до 
дальшого загострення сн-
туації в тій частині світу. 

Як вказують комента-
тори, Москва завжди про-

тивилася безпосереднім пе-
реговорам між Єрусали-
мом і Каїром, бо в тих nepc– 
говорах Советський Союз 
не міг брати участи і тому 
не мав змоги поширювати 
пропаганду про свою ...ми-
ролюбність." Совстські 
власті постійно підкреслю-
ють Женевську мирову кон-
ференцію, хоча та конфе-
ренція діяла тільки протя-
гом одного дня в 1973-му 
році. 

ТАСС минулого четверга 
твердив, що Вашінгтон ста-
расться змусити Єгипет під-
писати сепаратний мир з 
Ізраїлем „на умовах. по-
диктованих Тель-Авівом". 
Коментатор Лоссв закинув 
прем'єрові Бегінові скрай-
ню негнучкість відносно 
таких питань, як звільнення 
окупованих арабських те-

риторій і створення само-
стійної держави палсстин-
ських арабів, додаючи, що 
Садат надіється, що прези-
дент Картер зможе переко-
нати Бегіна погодитися на 
деякі компроміси. 

Совстська воєнна фльота становить 
велику загрозу для Японії і країн 

Далекого Сходу 
Токіо, Японія. — В остан-

ньому річному звідомленні 
міністерства оборони Япо-
нії сказано, що поповнення 
совєтської воєнної фльоти 
на Далекому Сході загро-
жує не тільки Японії і сусід-
нім країнам, але також 
збільшує можливість кон-
фронтаціі між Совєтським 
Союзом і З'єднаними Стей-
тами Америки. Звідомлен-
ня стверджує, що СССР 
вдержує на цьому обширі 
125 підводних човнів, біль-
шість з яких є атомові з 

потужними викиднями да-
лекосяглих ракет, не врахо-
вуючи інших воєнних ко-
раблів. Японія вважає, що 
така кількість совєтської 
військової фльоти стано-
вить велику загрозу в пер-
шу чергу для Японії, бо ця 
фльота перебуває переваж-
но недалеко японських ttr 
риторіяльних вод, може 
навіть з премидитацією, 
щоб робити натиск на Япо-
нію в зв'язку з перегово-
рами японців з Китайсь-
кою Народною Республі-
кою про підписання догово-
ру дружби і співпраці між 

обндвома країнами. Япон-
ські військові дослідники 
також відмічують, що аме-
риканська 7-ма фльота лед-
ви чи зуміла б оборонити 
Японію, коли б її грози-
ла б справжня небезпека, бо 
совстська воєнна фльота 
значно перевищас силу 7-ої 
фльоти ЗСА. 

Японське звідомлення 
написане в гострішому ан-
тисоветському тоні, що вка-
зус на невдоволення япон-
ЦІВ СОВЄТСЬКИМ ПОТЯГНЄН-
ням і воно значно відрізия-
ється від попередніх подіб-
них звідомлень. В телефо-
нічному інтерв'ю, яке дав 
американським кореспон-
дентам речник японського 
уряду Атсоюкі Сасса, гово-
рнться, що совети можуть 
ізолювати Японію від зов-
нішнього світу, якщо цього 
бажали б. А треба прига-
дати, заявив Асса, що Япо-
-тя залежна від достави чу-
жоі нафти, харчів й інших 
речей. „Навіть, якщо б 
СССР не вживав атомових 
човнів, то він всеодно enpo– 
можний знищити нас, особ-
лнво наші кораблі", -
ствердив Сасса. 

НА КАВКАЗІ 
ВІДБУЛИСЯ 

ПРОТИСОВЄТСЬКІ 
ДЕМОНСТРАЦІЇ 

(м. б.). В ,,Пекінг Ревю" 
за 4 серпня 1978 р. появн-
лась така нотатка про не-
спокої в СССР у зв'язку з 
русифікаційною політикою 
Кремля. 

,,В Сухумі, відомому со-
вєтському ресорті над Чор-
ним морем, відбулась 21 
травня ц. р. масова демон-
страція біля 30.000 людей. 

Це було завершенням 
протестаційної кампанії, 
яку веде абхазьський народ 
ПРОТИ КреМПІВСЬКОЇ ПОЛІТИ-
ки денаціоналізації. Абхази 
живуть на Транскавказії, 
де для них після жов-
тневої революції ство-
рено автономну республіку 
в рамках Грузинської со-
юзної республіки. Вони бо-
ролись проти національної 
асиміляції та винищування 
природних ресурсів їхньої 
країни. Група 130абхазьсь-
ких інтелектуалістів висла-
ла в грудні м. р. протеста-
ційний лист до Верховного 
Совєту СССР, результа-
том чого були систематич-
ні репресії проти них. Це 
спричинило ще сильніший 
резистанс. Відбулись пуб-
лічні демонстрації у Бзибі, 
Лихнях та інших абхазь-
ських містах. В березні 
демонструвало в Лихнях, 
старовинній столиці аб-
хазьських королів, 12.000 
людей.Багато демонстран-
гів вихвило піддержку для 
протестаційного листа ufc 
телектуалістів. В квітні ма-
ла місце масова демонстра-

ція у Ткварчелі, індустюн 
яльному центрі ABTOHOM– 
ної республіки. Масова 
кампанія набрала такого 
розмаху, шо совстська га-
зета „Зоря Сходу" призна-
ла у виданні за 26 трав-
ня ц. p., шо ,,Централіг-
ний Комітет КПСС, Пре-
зидія Верховного Совєту.і 
другі агенції дістали багато 
листів і телеграм, де під-
носиться закиди проти вла-
ди". 

Далі китайський журнал 
пише, що жертвеннимн 
козлами цілої афери стали 
деякі абхазьські партійні 
Зонзи, а голова грузинської 
партії Шеварднадзе був 
примушений „признатись" 
до „помилки". Одначе, ос-
новну вимогу абхазів при: 
пинити етнічну опресію і 
насильну асиміляцію — 
Кремль зігнорував. Мало 
того, як інформує „Зоря 
Сходу" з 26 травня на 
партійному, мітінгу акти-
вістів Абхазії секретар ЦК 
КПСС - Калітонов оскар-
жив тих, що виступили з 
вимогами змінити nauio– 
нальну політику у „діянні 
на шкоду розбудови до-
вір'я між національностя-
мн", ,,шнренні нездорових 
сантиментів" та „невідпо-
відному підході до пнтан-
ня". Наступного дня піс-
ля того партійного мітін-
гу великі з'єднання COBCT– 
ського війська прибули до 
Сухумів, щоб здавити по-
риви абхазьського народу 
до волі. 

Китай висилає своїх студентів 
на студії за кордон 

Пекін. — Канадська газе-
та ,,Ди Глоб енд Мейл" 
інформує, що уряд Китай-
ської Народної Республіки, 
з допомогою сімох західніх 
держав, включно з Кана-
дою, розпочав висилку сво-
їх найздібниших студентів 
на студії за кордон. Покищо .„ . . 

Великій Бриташі і Франції. 
біля 50Q студентів може вже Канада і Австралія прийме 
навіть в осінньому семестрі біля 600 студентів. Китай-
розпічнуть свої студії за ський уряд зажадав, щосту-

джерела стверджують, що 
навіть це число виглядає 
малим в порівнянні з чис-
лом китайського населення 
і бажанням нових кнтансь-
ких керівників перейти в 
індустріяльну добу. Кнтай-
ські студенти вже пояьи-
лись в Західній Німеччині, 

кордоном, але число значно 
збільшиться на протязі кі-
лькох слідуючих років і 
дійде, згідно з інформацією 
едукаційного китайського 
департаменту, до 10.000 
осіб. Західні дипломатичні 

дентн мусять жити у звя-
чайних мешканнях, або уні-
всрситстських кемпусах і 
що китайський уряд покр.и-
ватиме усі витрати, пов'яза-
ні зі студіями і життям цих 
студентів за кордоном. 

Дальший недобір на полях України 
Не зважаючи на невга-

ваючу і широкозакроєну 
пропаганду різними засо-
бами масової інформації по 
всій Україні, не дивлячись 
на ..притягнення" під час 
жнив студіюючої молоді на 
конкурси, а з тим і обіцяні 
медалі та нагороди не зва-
жаючи на погрози ,.нетер-
пимо ставитись до нсдолі-
ків". липневий Пленум ЦК 
КПСС, відзначаючи деякі 
успіхи, мусів визнати і по-
разку. Як інформує київська 
,,Радянська Україна", на 
Пленумі сказано: „загаль-
ннн рівень сільсько-rocno– 
дарського виробництва ще 
не відповідає зростаючим 
потребам". На Пленумі, 
наводили різні причини, — 
мовляв, радгоспи і колгос-

пи не вміють використати 
всіх можливостей, не при-
стосовують нової техніки, 
НЄ КОРИСТУЮТЬСЯ ДОПО.МО-
гою держави тощо. Тому, 
віднотовує „Радянська Ук-
раїна" — Пленум вирішив 
змобілізувати „весь apce– 
нал ідеологічних засобів, 
широко залучити до про-
пагандистської роботи nap– 
тійний, радянський, гро-
мадський актив." Розвину-
ти вповні „аграрний курс", 
- сказано на Пленумі, — 
повинні сільські комуністи, 
які „покликані вести маси 
за собою своїм партійним 
словом і особистим прикла-
дом, бути застрільниками 
соціалістичного змагання, 
нетерпимо ставитися до не-
до ліків." 

В Україні знайдено стоянки 
стародавніх мисливців 

В київській „Молоді 
України" подано, що бага-
ту колекцію знарядь праці і 
мисливства зібрав на місці 
стоянок стародавніх мис-
ливців на берегах річки Бак-
шалн в Миколаївській об-
ласті палеонтологічний за-
гін Причорноморської ар-
хсологічної експедиції Ака-
дсміі Наук УССР. Там 
знайдено різнородні кре-
мінні мікровістря вклади-
ші мисливських знарядь, 
скребки для обробки шкіри, 
проколки для шиття одягу, 
багато каменів, з яких ста-
родавиі мисливці сколюва-
ли заготовки своїх внро-
бів. Ці знахідки свідчать про 

те, - пише газета, - що 
стародавня людина жила 
тут 15-20 тисяч років тому, 
полювала на бізонів та ів-
ших диких тварин, чиїх кіс-
ток дуже багато знайдена' 
на стоянках. Чотири з від-
критих там стоянок нале-
жать до так званого серед-
нього періоду пізнього па-
леоліту. Досі у Північному 
Причорномор'ї відомі були 
тільки стоянки первісної 
людини, що Стосуються до 
початку і кінця пізнього 
палеоліту (10-45 тисяч років 
тому). Ці нові знахідки да-
ють можливість пізнати 
історію заселення півден-
ннх районів України у сивій 
давнині. 

-
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До часу дзбанок воду носить... 
! Полії на останній конференції країн ,,невтрального 

-Йльоку". яка проходила в кінці липня в Београді, 
ІОтославія, виявили, шо багато з тих країн „третього 
іфіту" остаточно дійшли до переконання, шо комуністи-
))а Куба аж ніяк не повинна бути зарахована до їхнього 
?Іисла, бо вона фактично цілком не є невтральною, а 

"вірним поплентачем Совстського Союзу і виконує всі 
агресивні доручення імперіялістичної Москви. 

На цій конференції представники Сомалі! та Єгипту 
одверто вимагали, шоб Кубу виключити з табору 

"Невтральних країн", вказуючи, шо вона є „знаряддям 
Кремлю в Африці", і закликали, шоб наступна річна 
конференція країн „третього світу" відбувалася в якійсь 
іншій країні, а не на Кубі, як вже раніше вирішено. 

Београдська конференція не підтримала заклику 
Сомалі! та Єгипту, проте ясним було,шо не тільки ці дві, 
але багато інших країн невтрального бльоку вже мають 
досить лицемірства Гавани, як теж побоюються, шо 

Jj Москва, використовуючи Кубу, старається поширити 
j; свої впливи на різні обширн, зокрема в країнах „третього 
'" світу". У своїх висгупах в Београді представники різних 
' невтральннх держав таврували „нові форми імперіялізму 
f та колоніялізму", часто виступали проти спроб деяких 
,' держав встановити світову „гегемонію", тобто користу 
f валися термінологією, яку вживає Пекін, коли коментує 
t спроби Совєтського Союзу поширити своє панування на 
', інші країни. Промовці не часто згадували Кубу і 
і Совєтський Союз пойменно, але було ясно, що вони 
є свою критику звертають власне в бік Москви і Гавани. 

Представників невтральннх країн турбує не тільки те, 
- шо Куба виконує імперіялістнчні доручення Кремлю на 
; Африканському континенті, але також факт, шо кубинсь-
Ц кий ватажок Фідель Кастро старається перетворити 
я цілий рух невтральних держав у просовєтський рух, 
N вимагаючи виключення „реакційних" членів з табору 
ч „третього світу", тобто таких, які сміють критикувати 
s діяльність Совєтського Союзу чи інших комуністичних 
ч держав. На думку Кастра, до „невтрального бльоку" 
j првинні належати тільки „прогресивні" держави, тобто 
я прокомуністичні, точніше, просовєтські. 
З До критиків лицемірства Куби й імперіялізму Совєт-
ї ського Союзу приєднався югославський президент Йо-
1 ейф Tiro, який на Веоградській конференції натаврував 
і „спроби деяких держав мілітарно втручатися у справи 
^ інших країн, не зважаючи на те, за якими лозунгами вони 
^ скривають свої наміри". ї 
'і Як вказують коментатори, Тіто правильно побоюєть-
2 cs–, шо діяльність Куби на форумі „третього світу" може 
р довести до того, шо той табір втратить свій суттєвий 
и характер, тобто нейтральність у конфлікті між Сходом і 
а Заходом. Тіто та інші провідники невтральних держав 

рівнож затурбовані, шо агресивна діяльність Куби і 
1 Совєтського Союзу на терені Африки може довести до 
j ше більш загострених відносин між світовими надпоту-
? гами, шо становило б поважну загрозу для світового 
t миру. 
' Покищо Куба ше далі формально належить до 

t „невтрального бльоку", разом з іншими 85-ма країнами. 
1 Однак, як каже приповідка, „до часу дзбанок воду 
j; носить". Щораз більше країн „третього світу" прихо-
г лить до правильного висновку, шо Куба ніяк не може 
і бути зарахована до їхнього гурту, бо вона цілком не є 
ґ невтральною державою, а вірним лакеєм Совєтського 
!j; Союзу. Раніше чи пізніше невтральні країни виключать зі 
І свого табору комуністичну Кубу, яка на різних обширах, 
б як в Африці і Південній Америці, виконує доручення своїх 
- кремлівських наказо?аві”в. 

Роман Рахманний 

„ЩОДЕННИЙ ПЛЕБІСЦИТ 

? 

ч-,-- Британська профспілка таврує 
СССР за безправ'я 

;- Лондон. - Британська 
Я робітнича спілка, Amalga– 
g mated Engineering Workers руху в СССР. 
у, (Об'єднані Інженерні Пра-
ч̂  цінники), яка нараховує по-
^ над 1.5 мільйона членів і с 
Я другою найбільшою робіт-
't ничою спілкою у Великій 
К Британії, зірвала зв'язки з 
Я керованим кремлівськими 
'л ватажками робітничим ру-

інак протесту проти apeui– 
тів членів правозахисного 

;̂  хом Совстського Союзу на СССР 

Крайовий екзекутивний 
комітет цієї спілки прий-
няв резолюцію, в якій вис-
ловлюс „огиду" з приводу 
останніх, арештів і засудів в 
СССР, зриваючи всі зв'яз-
кн і відносини з офіційни-
мн робітничими спілками 

Сучасні критерії 
українського патріотизму 

Вірного приятеля пізна-
ємо в особистій біді-потре-
бі. Щирого патріота nepe– 
віряє життя під час все-
національної кризи чи пот-

. ребн. Самі лише слова про 
дружність (в особистих 
стосунках) чи слізні заяви 
про „трагедію Неньки-Ук-
раїнн" (у загально-націо-
нальній справі) ніяк не вн-
стачають для перевірки 
стійкости даної людини. 
Потрібна ще „вогнева про-
ба" або те почуття гото-
вости допомогти, шо його 
французький історик Е. Ре-
нан влучно назвав „шоден-
НИМ ПЛебІСШІТОМ" КОЖНО-
го члена своєї наші. 

За сучасного змішання 
понять добра і зла, чеснос-
ти і обману, патріотизму і 
вислужнішького хитруван-
ня треба рішуче нагадати 
ці два життєві правила. 
Другий принцип ілюструй-
мо прикладом із життя 
іншої національності!, шоб 
підтвердити правоснль-
ність того мірила патоіо-
тизму також у „наші підлі 
і скупі часи" (М. Зеров). 

Пробуджене сумління 
Люди жидівського роду 

відомі своїм умінням і 
схильністю пристосовува-
тися до стилю і цілей 
життя панівної більшості! 
населення у державах свого 
перебування. їхній вклад у 
розвиток техніки, культури 
і державних установ інших 
народів — подивутідний. 
Навіть Московія і царська 
Росія (з їхнім традиційним 
антисемітизмом) мали ба-
гато користей з асимільо-
ваних, хоч і неповноправ-
них громадян жидівського 
роду. Совстська влада ви-
никла і закріпилася на ру-
їнах царської імперії зокре-
ма тому, шо жидівські дія-
чі оформлювали, зміцню-
вали й обороняли бол ьше-
визм у Росії та поза її 
кордонами. 

Ця вірність російських 
жидів марксо-ленінській 
ідеології та офіційній тео-
мї Москви про т. зв. „со-

встський народ" не запо-
бігла виникненню новочас-
ної хвилі російського анти-
семітнзму. Перший вал-
бурун піднявся над їхніми 
головами на схилі Сталіно-
го віку. Кремлівські шові-
ністи терором вимусили 
від декількох лікарів єврей-
ського роду „зізнання" 
про те, шо вони самі змо-
вилися отруїти Сталіна і 
його вірніших прибічників. 

Спеціяльний суд над цн-
ми ,,лікарямн-змовника-
ми" мав тоді стати сиг-
налом для небувалої „чис-
тки" в компартії та адмі-
ністрації Совстського Со-
юзу від „єврейських кос-
мополітів", сіоністів і всіх 
„непевних елементів" жи-
дівського роду. Для бага-
ТЬОХ СОТОК ТИСЯЧ COBCTCb– 
ких громадян, які навіть 
приватно не називали себе 
євреями, а тільки вважали 
себе ,,совєтськими людь-
ми", це був страшний удар 
по їхніх ілюзіях. А для тих, 
шо почувалися жидами, 
той плянований розгром 

І. Вовчук 

їхніх одноплемінників оз-
начав погром традиційного 
російського характеру або, ' 
як тепер кажуть, „голо-
кост" (цілопалення). 

У совєтській партійно-
адміністраційній піраміді 
на різних постах було тоді 
дуже багато людей жидів-
ського роду. Всі обурю-
валися, але тільки один з 
них зробив протест проти, 
нового погрому, і то на 
найвищому рівні. Лазар! 
Кагановнч не утотожню-і 
вав свого життя з жи-
дівством — ані совєтсь-
ким, ані світовим. Він був 
„інтернаціоналіст" з ідео-
логії, а росіянин із внхован-
ня, освіти й культурної 
асиміляції. 

Виконуючи різні жор-
стокі доручення Сталіна,, 
Кагановнч знищував yxpa– 
їнськнх науковців та інте-
лігентів, як буржуазних на-
ціоналістів, і певну ролю 
відіграв у проведенні 
„штучного голоду" в Ук-
раїні 1932-33. Майже де? 
сять мільйонів українських 
селян, жінок, старих і дітей 
вмерли тоді жахливою 
смертю заголоджених. А: 
втім, зазнали пересл і дуван-
ня від Кагановнча і його 
марксо-ленінських поміч-
ннків також ті жиди, які 
зрослися з українською мо-
вою і культурою. 

Одначе у критичні дні 
національно-жидівської , 
потреби, коли совєтським 
євреям загрожувала масо-
ва ліквідація на початку 
1953 року, Л. Кагановнч не 
завагався піти на розрив з 
партією Леніна-Сталіна в 
ім'я громадян жидівського 
роду. Після словесної ncpe– 
палки з диктатором Стал і-
ном у Кремлі Кагановнч 
вийняв свій червоний пар-
тійний квиток і кинув на 
Сталінове бюро. 

Межова .ситуація вима-
гала межового рішення. 
Кагановнч, хоч „совєтсь-
ка людина", інтернаціона-
ліст, заявив себе членом 
жидівського роду і відмо-
вився від партквитка, на 
який він сам пролив чима-
ло чужої крови. 

З того часу у багатьох 
„совєтських людей єврей-
ського роду" озвалося сум-
ління. Вони, всупереч пар-
тійннм приреченням, nepe– 
ставнлнея на свою при-
родну й законну націо-
нальність — тим більше, 
що та національність здо-
була, втримала і розвину-
ла державу, Ізраїль. Одні з 
них прагнуть емігрувати до 
Ізраїлю чи в інші неко-
муністичні країни. Ті, шо 
залишаються в СССР, до-
магаються визнання їхньо-
го права на свою нашо-
нальність та культурний 
розвиток. Всі вони відро-
дили в собі людське до-
стоінство, пірвавши зв'я-
зок з квитком найбільш 
нелюдяної партії в історії 
світу. 

Мірило вартостей 

Можна б подавати по-
дібні приклади з життя 
інших національностей Со-
вєтського Союзу чи Захо-
ду. Литовці, грузини, вір-
(Продовження на стор. 3-ій) 

МОСКОВСЬКЕ 
МИРОТВОРСТВО 

ВИДИХАЛОСЬ 
Швидка й оперативна 

достава першігх відділів 
міжафриканських сил до 
Заїру, здійснення амери-
канським летунством, фі-
нансово-економічна допо-
мога урядові країни, з за-
певненням лалькішого вій-
ськового постачання пока-
зали, що ЗСА і Західній 
ІСвіт, внзбувшись нерішу-" 
чости, легко дасть раду 
московсько-большевицькій 
визвольній агресії. З вели-
кою ненавистю „Правда" 
писала як міністер закор-
донних справ КНР залн-
шив сесію ОН і полетів до 
Заіру, де в зустрічі з пре-
зидентом Мабуту запевнив 
матеріяльно-технічну до-
помогу. Підготована і ор-
ганізована совєтсько-ку-
бинськимн силами визволь 
на агресія до провінції Ша-
Іби прискорила кінець роз-
ірядці, —, ініційованій 
кремлівською стратегією в 
наступові на капіталістич-
ний світ. 

Істотно міняються аме-
рнкансько-совєтські відно-
сини, в них конфронтація 
перемішується з вчораш-
ньою розрядкою. В Женеві 
міністри закордонних 
справ продовжують nepe– 
говори про обмеження 
іСтратегічних роззброєнь, у 
Вашінгтоні розглядаються 
за шляхами і способами до-
помоги аигольськнм, сама-
лійським і ерітрійським си-
лам спротиву, що продов-
жують боротьбу проти со-
вєтизації в Анголі і унеза-
лежнення Еритрії і Ага-
дону від совєтизованої Еті-
опії. В Кремлі не сподіва-
лись на узгіднений спротив 
в Заірі, і коли те сталося, 
Москва дала різку відпо-
відь у формі коментарів 
ТАСС, в статтях „Прав-
ди", „Ізвсстій". Організо-
вану оборону в Заїрі „Ко-
муніст" окреслив як 
„контрнаступ, стратегіч-
ною метою якого є ncpe– 
хоплення ініціятиви у npor– 
ресивних сил світу, забльо-
кування дальнішого роз-
витку революційного про-
цесу на континенті („Ко-
муніст" ч. 9, червень 1978). 
А „Правда" і Л. Брежнєв у 
своїх виступах зміни в аме-
риканській політиці з ос-
танніми проявами твердо-
го курсу окреслили як 
„спробу розгравати китай-
ську карту".-

Чого тільки не понапн-
сувала совєтська преса про 
дорадника президента 3. 
Бжезіньского за його ос-
танні відвідини Пекіну. В 
розмовах з керівниками 
КНР про повне унорму-
вання відносин він продов-
жував започатковану npe– 
зидентом Ніксоном в 1972 
р. політику великого трн-
кутннка: ЗСА-Пекін-Мос-
ква, щоб використати Пе-
кін для натиску на Moc– 
кву. Граючи визвольними 
картами, „Правда" писа-
ла, що в Пекіні менше го-
ворили про нормалізацію 
відносин, а більше „про-
кладали шлях до зговорен-
ня ЗСА і Китаю проти 
народів, що боряться за 

Ш 
своє національне визволен-
ня" („Правда" 6-15). 

Досі на перешкоді до 
повного унормування ки-
тайсько-американських. 
відносин була проблема 
Тайвану. Як передумову 
повної нормалізації уряд 
КНР ставив домагання 
уневажнити договір про 
оборону Тайвану і відкли-
кання американської амба-
сади. А в розмовах з до-
радннком президента ЗСА, 
писала „Правда", китайсь-
ка сторона і не згадувала 
про Тайван. За тверджен-
ням офіціозу ЦККПСС, 3. 
Бжезіньский просив під-
тримки в Китаю в допо-
мозі стабілізувати відноси-
ни в Африці, і китайське 
керівництво обіцяло допо-
могти. При обговорюванні 
ситуації в південно-східній 
Азії 3. Бжезіньский запев-
ннв китайців, що Вашінг-
тон впливатиме на уряд 
Япоші, щоб прискорити 
укладання договору про 
дружбу і співпрацю між 
Японією і КНР ВКЛЮЧЄН-
ням в договір пункту про 
спільну боротьбу проти 
„гегемонізму третьої си-
ли", мається на увазі 
СССР. 

В Москві дуже не хочуть 
повної нормалізації амери-
кансько-китайських відно-
син, а тим більше, коли з 
цим прийде до укладання 
китайсько-японської умо-
ви. Це мало б стабілізу-
вати відносини в південно-
східній Азії, замикаючи 
двері перед московсько-
большевицькою агресією 
під прикриттям тдтрим-
ки національно-визвольних 
рухів. Недавно уряд Япо-
НІЇ ПОВІДОМИВ ПрО ВІДНОВ-
леяня переговорів з КНР, 
на якийсь час їх було при-
пинено. На це московська 
дипломатія попередила 
Японію, що коли дійде до 
підписання умови, скерова-
ної проти СССР, то COBCT– 
ський уряд змушений буде 
переглянути свої відносини 
з Японією. 

ft it 
ft 

Зариси твердого курсу в 
американській політиці ви-
кликали занепокоєння в ха-
наті ЦККПСС. Три рази 
на протязі червня займали 
становище кремлівські ми-
ротворення проти зарисів 
твердого курсу, називаючи 
його „рецидивами імперія^ 
лізму...керівна роля в здій-
сненні яких належить 
ЗСА", за твердженням 
„Комуніста". В довгому 
становищі „Про зовнішню 
політику ЗСА", вміщеному 
на цілій сторінці „Прав-
ди", говорилося, що 
„твердість, мужність — 
корисні для кожного полі-
тичного діяча якості. Але 
тільки тоді, коли вони ске-
ровані на добре діло, cno– 
лучені з політичною муд-
рістю, здатністю керува-
тись вищими інтересами, 
умінням і бажанням загля-
нути в завтрішній день, 
вчасно оцінити наслідки 
(Продовження на стор. 3-Ш) 

Володимир Мацьків 
ДИТЯЧИЙ ЖУРНАЛ 

ТА ЙОГО РОЛЯ У ВИХОВАННІ 
З огляду на це, що у біжу-

Чому - 1978-му році -
минає 25 літ від хвилі, коли 
появилося перше число ук-
раінського журналу для ді-
тей і доростаючої молоді 
„Веселка", що її видає Ук-
раінський Народний Союз, 
хочемо, хоч кількома сло-
вами, звернути увагу усім 
нашим батькам, що мають 
дітей у молодшому віці, яку 
важливу ролю виконує цей 
журналик у вихованні на-
шого молодого покоління. 

Знаємо чейже, що кожна 
людина, яка лиш уміє чита-
ти, радо бере до рук газету 
чи журнал, щоб довідатись, 
що нового та цікавого ста-
лось у країні, чи у світі 
взагалі, щоб докладніше 
зрозуміти різні проблеми 
свого народу, чи держави, 
пізнати нові ідеїіпрямуван-
ня до них та всякі інші cnpa– 
ви, які насуває життя та 
обставини.,Дещо з того 
можна дізнатись з радіо і 
телевізії, але вони не мо-
жуть заступити газети чи 
журналу. 

Подібно є у дітей. Тільки 
вони не цікавляться подія-
ми в світі, але радо читають 
казки, оповідання, віршики 
та подібні матеріяли, якщо 
вони їх зуміють зацікавити, 
а головно, якщо їх батьки 
хочуть і можуть їх тими 
справами зацікавити. 

1 Так складається, що на-
ша важка доля примусила 
'нас жити поза рідною зем-
лею, серед чужих народів і в 
чужих державах, де існують 
інші мови, інші звичаї та 
інша культура. Чужі школи, 
чуже оточення та середо-
више, серед яких доводить-
ся жити нашим дітям, впли-
вають на них дуже сильно, 
так, що їм важко тим впли-
вам опертися. Воно тим 
важче, якщо не має відпо-
відної протидії та сильні-
шого впливу наших вихов-
ннх чинників, тобто бать-
ківського дому, рідної шко-
лн, своєї церкви, товаришів 
та деяких установ, як свої 
музеї, театри, концерти і 
т.п. Тому не диво, що бага-
то нашої молоді не вживає 
між собою рідної мови та 
дружиться з чужими. 

Кожний з нас, що хоч 
дрібку застановляється над 
цією справою, знає, що ба-
гато вини в тому мають 
батьки, які не стараються 
впливати на своїх дітей, 
щоб вони належно розумі-
іли цю важку загрозу, яка 
висить над нашою спіль-
нотою. Але є ще одна дуже 
важна і важка проблема. 
Багато батьків, що мають 
тепер малих дітей, теж ви-
ховувались поза рідною 
землею, під чужими впли-
вамн і вони самі не всилі 
належно того зрозуміти та 
належно впливати на своїх 
дітей. 

Так складається, що і на-
ші провідні установи та 
організації що раз менше 
говорять про цю важливу 
справу, як теж не багато 
роблять, щоб захоронити 
наше молоде покоління від 
ненаціоналізації. 

Але Український Народ. 
ний Союз, розуміючи цю 
справу, вже 25 літ видає 
журнал для дітей „ Весел-

ку", але, як довідуємось, 
цей журнал має щораз мен-
ше передплатників І чита-
чів, хоч він повинен мати їх 
що найменше 15-20 тисяч. 

Метою цього журналу с 
допомагати у вихованні на-
шого молодого покоління, 
тобто виучувати та вправ-
ляти рідну мову у читачів, 
поглиблювати знання свого 
походження, нашої історії 
та культури, розвивати пси-
хіку читачів, тобто спосіб 
думання, уяву, пам'ять та 
всі інші духові властивості. 
Тому „Веселка" містить 
такі матеріяли, які допома-
гають читачам бути вірнн-
ми своєму народові, розу-
міти рідну мову, любити її 
та нею послуговуватися, 
пізнати минувшину свого 
народу, рідні традиції та 
рідну культуру. Очевидно, 
усі ці матеріяли мусять бути 
достосовані до віку та роз-
витку читача, бо інакше цей 
читач не зможе цього на-
лежно зрозуміти та з цього 
користати. 

Численні ілюстрації, ви-
конані в більшості нашими 
мистцями - малярами теж 
допомагають краще зрозу-
міти події чи обставини, 
про які мова і статтях. Вони 
розвивають уяву дитини та 
допомагають їй витворити 
поняття про нашу нескоре-
ну Батьківщину та її заслу-
жених людей. 

„Веселка" містить теж 
різнородні загадки та по-
дібні матеріяли, щоб допо-
могти розвиткові думання 
та пам'яті читачів. 

Та мимо того деколи бу-
вас, що дитина не все легко і 
належно може зрозуміти, 
тому батьки повинні прин-
ТИ ЇЙ З ДОПОМОГОЮ, ПОЯСНЮ-
ючи слова, яких не може 
розуміти, а також події, що -
описані в деяких статейках, 
життєві обставини в Укра-
їні тощо. 

В деяких випадках, го-
ловно тоді, коли дитина не 
радо бере до рук цей журна-
лик, батьки повинні знайти 
спосіб, щоб зацікавити 
свою дитину справами, про 
які мова у ,, Веселці". Але 
треба зазначити, що примус 
батьків в такій справі не 
принесе належних успіхів, а 
може бути навіть шкідлн-
вим. 

Нам усім слід пам'ятати, 
що доля нашої спільноти у 
майбутньому буде такою, 
якими будуть наші діти, а 
діти будуть такими, якими 
ми їх виховаємо, чи ці діти 
стануть свідомими і актив-
ними членами свого народу 
і своєї спільноти, чи роз-
плинуться в „чужому 
морю". 

Тому доложімо усіх на-
ших старань, щоб усі наші 
діти виховались на вірних 
синів і доньок свого рідного 
українського народу, щоб 
добре опанували мову, піз-
нали минувшину свого на-
роду та його традиції і кул fa-
туру. 

А при тому подякуймо 
У НСоюзові за видання „Ве-
селки" та подбаймо щоб усі 
наші діти ЇЇ читали та на-
лежно розуміли. 

'Юл. Мовчан 

СТРАШНИЙ ДОКУМЕНТ 
Григорій Костюк: „ОКАЯННІ РОКИ", стор^.1644 

видання „Діялогу" вТоронті. 

R Оскільки до цього часу не тільки в українській, але 
.':також і в мовах інших народів вже появилося чимало 
q^Jipaub про нечувані в історії людства страхіття в тюрмах 
5 заслання кривавої московсько-большевицької імперії, 

для декою може здатися, шо нового на цю тему вже 
важко було б щось написати. На жаль, воно так не є. 
Методи знущання и знищення всіх, на кого впала бодай 
мінімальна гінь підозри в „неснмпатіі" до режиму в тій 
імперії, настільки ,,вирафінові" й жорстокі, шо не раз 
задумуєшся — як людська істота може чинити щось 
подібного до іншої живої істоти? І то навіть в тому 
випадку, якби та Інша істота вчинила дійсно якийсь 
великий і непростимий злочин. 

Недавно видана книга особистих спогадів нашого 
відомого і видатного літературознавця, критика та 
історика ироф. Григорія Костюка „Окаянні роки" є тим 
страшним документом безславної сталінської дійсности, 
який показує і насвітлює ту прокляту дійсність трохи в 
іншому аспекті ніж це ми бачили в спогадах багатьох 
інших авторів. Спонукою для написання цих спогадів, як 
пише сам Автор, було те, шо не зважаючи на велику 
трагедію, яка сталася в воркутських концентраційних 
(таборах, і досі в спогадах інших авторів на цю тему або 
написано досить мало, або написано неточно, неповно і 

і.плутано. В чому справа? 
.- „Загальне становише в початках нашого життя на 
Воркуті було дуже тяжке, — пише Гр. Костюк. — 
Непосильна десятнгодннна, а часом і довша праця в 
шахті чи на поверхні при сорокаступненому морозі, 
часто під час заполярної пурги, дуже мізерному 

5 харчуванні, робили наше життя просто нестерпним. 
"^Ніхто з нас не мав сили виконати встановлену норму 

праці. Всі ми жили на голодових пайках, урізаних за 
невиконання норми. Це підточувало наші сили, а головне 
- викликало страх перед дальшою, щораз гіршою 
перспективою" (ст. 73). 

І ось, певна частина в'язнів, головно, тропькісти,які в 
таборі були найкраще організовані, вирішили розпо-
чати акцію проти таких нестерпних умов: вирішили піти 
на голодовий страйк. Хоч такий страйк в умовах, коли 
в'язні й так напівголодували, був, як доречно пише 
Автор, рівнозначним самогубству, проте, не маючи 
жадних інших методів чи засобів у боротьбі зі своїми 
смертельними насильниками, приблизно тисяча в'язнів 
наприкінці 1936 р. не вийшла на роботу й розпочала 
голодовий страйк. Основні вимоги страйкарів були такі: 
відокремити політичних в'язнів від кримінальних злочин-
ців, скасувати практиковані привілеї кримінальних зло-
чинців займати керівні посади над політичними, кожно-
му дати працю за фахом, харчування повинно бути 
нормальним, незалежно від виробленої норми, восьмн-
годинний день праці, мати право на нормальне листу-
вання зі своїми рідними і т. д. 

Невихід на працю такої кількости в'язнів потряс 
таборову адміністрацію: це було щось нечуване в 
підсовєтських умовах, і тому застрашеним і розгубле-
ним наглядачам не залишилося нічого, як вичікувати 
вказівок з Москви. І так тривало 130 днів, коли головне 
ядро троцькістів, задор^іившись деякими поступами з 
боку адміністрації, припинило страйк і поволі почало 
виходити на легку працю. (На жаль, не цілком ясно, 
якого характеру був той голодовий страйк: не думаю, що 
протягом 130-ти днів в'язні нічого не їли). 

Але Москва не була б Москвою, якби вона забула чи 
простила „крамолу" своїх рабів. 9-го березня 1938 року 
таборове радіо в Воркуті оголосило спеціяльне пові-
домлення про те, що виїзна тройка Військового 
Трибуналу Верховного Суду СССР, яка кілька днів перед 
тим прилетіла спеціяльним літаком із Москви, після 
розгляду цілого ряду справ про „антисовєтську діяль-
ність деяких в'язнів воркутського табору", ухвалила 
засудити „до вищої міри покарання" — розстрілу таких і 
таких осіб. Далі було подано довжелезний список 
приречених на смерть вже й так після довгого голодо-

вого страйку напівживотілих в'язнів, серед яких nepe– 
важно були найбільш зненавиджені Сталіном конкуренти 
на його владу - троцькісти та інші політичні - не 
кримінальні - в'язні. 

І так почалося масове винищування „непокірних 
бунтарів". Для кращої і більш безпечнішої „роботи" 
енкаведівських катів, ще перед тим будинок колишньої 
цегельні у воркутському таборі було перетворено на 
спеціяльну, абсолютно ізольовану від решти табору і 
світу, тюрму. Якщо врахувати, що сама-по-собі совєтсь-
ка імперія є тюрмою народів, то воркутські в'язні таким 
чином опинилися в потрійній тюрмі - однією тюрмою 
був (і є) СССР, другою - воркутський концентраш'й-
ний табір, і третьою - спеціяльна тюрма, побудована в 
тому таборі серед мурів цегельні. Гр. Костюк про це і 
пише так: 

„Розстріли масово й поодинці продовжувалися аж до 
серпня. Але тихоТ”без шумуй-повідомлення...Ми знали, 
що основні розстріли відбувалися у страшній цегельні. 
Що внутрітаборова тюрма - це тільки слідчий етап, це 
тільки та машина, де перемелювався людський матеріял, 
де доводили людей до стану прострації й повного 
збайдужіння до життя... Самі приречені нічого не чули 
про розстріли. Вони всі думали, що їх зосереджують на 
цегельні, а звідти забирають окремими групами на етап. 
Коли їх забирали на розстріл, то дійсно інсценізували 
так, шо їх ніби забирають на етап. Брали групами по 
50-60 осіб. Вели через тундру ближче до скелястого 
берега річки Воркута й там розстрілювали. Розповідали 
різні жахливі історії тієї екзекуції...^Незаперечний факт, 
що в тій масакрі загинуло десь колоі .300 в'язнів із трьох 
тисяч невільників воркутського концентраку. Ця цифра 
ходила тоді серед нас, що ще залишилися живими. її 
подають в своїх спогадах і ті воркутяни (Е. Дуне, А. 
Цуриченхо), що після Другої світової війни опинилися в 
західньому світі. (Ст. 122). 

Чи хтссь у світьчув про-трагедію в Воркуті? Але якби 
й чув, то чи прийшов би з допомогою приреченим на 
смерть? Дуже сумніваємося... Бо якщо кілька років перед 
тим мільйони людей гинули з штучного голоду в Україні 
і світ про те знав, то що кого обходила б там доля 
„лише" кількох тисяч невільників заполярної Воркути? 

Автор „Окаянних років" вийшов живим з того пекла, 
але йому не вдалося оминути воркутівської цегельні. 6-го 
серпня 1938 p., як тільки він повернувся з каторожної 
роботи в шахті, його було схоплено й кинуто до камери 
внутрітаборової тюрми з суворим наказом „не сідати, 
не спати, не стукати й не звертатися з жадними 
проханнями чи домаганнями". Вже одно це говорить про 
ті страшні муки, яких застосовує московський окупант 
проти своїх підневільних. Слідчий, який здобув „славу" в 
таборі особливо жорстокого щодо безборонних внсна-
жених в'язнів і який, як пізніше виявилося, був „наш" 
хахол-малорос на прізвище Побережець, намагався 
змусити Костюка підписати папір, що він був одним з 
організаторів націоналістичного підпілля, мав близькі 
контакти з троцькістамн та правобухарінським центром 
в Україні, був у курсі справи плянованого замаху на посла 
одної сусідньої держави, щоб спровокувати війну з СССР 
і т. д. Але, не зважаючи на все, намагання мерзен-
ного холуя московського пана були безуспішними. 

„На п'ятнадцятий день моєї екзекуції, - пише Гр. 
Костюк, - мене знову повели на допит. Після того стали 
тягати щодня. Слідчий, правдоподібно, вирішив справу 
зі мною якнайшвидше покінчити. Ще перед тим він із 
скаженної злости, що я не піддаюся, був вхопив важкий 
мармуровий преспап'є і з розмаху гахнув мене в правий 
бік лоба. Мене заюшила кров. Наче крізь сон долітала до 
моїх вух каскада брутальних лайок і погроз. Але й це 
нічого йому не допомогло. Тепер я вже був цілком 

Р^вл'яти' НоНги В Ж Є пп У Л 0 М а л о ""– РУхатися .й 
К іГвже не І Г и 0ПУХЛИ; . м е н і "Рояняла повна 
C B S ” И Т Й Є л ї ї ї J?1' т 6 а ж а н н я с п е Р ^ т и с я зі своїм катом, сдине, що мене, на диво, ніколи не 
покидало - це думка: ніколи нічого не пшшсувата й не 
признавати за собою вини. І то ні прн як^умовах! 
Я був свідомий, що чи підпишу підсувану мені прова-
кашю, чи не підпишу - доля мох вирішена^ Тому, 
сшпивши зуби, мушу мовчки пройти крізь вогонь 
найтяжчих випробувань свої останні дні. 

(Закінчення буде) 
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МОСКОВСЬКЕ.., 
(Продовження зі crop, g-oty.– 

своїх сьогоднішніх вчинків 
(„Правда" 6-17). 

В проявах твердого кур-
су американської політики 
тих прикмет немає, бо 
„Останні інтриги, вірніше 
інтрижки Вашінгтону на-
вк'оло Китаю ніяк не зміц-
нюють довір'я". У стано-
виші" твердилось, що но-
вий курс американської по-
літики бере напрямок на 
бльокування з Китаєм, а це 
„унеможливить співпрацю 
з СССР в справі зменшення 
загрози атомної війни.". 
Ствердивши, що новий 
курс американської політи-
ки таїть в собі серйозні 
небезпеки і для ЗСА і для 
розвитку міжнародних від-
носин, в ,,становищі" ви-
словлено бажання, , ,щоб 
цю істину поскоріше зро-
зуміли у Вашінгтоні". 

На другий день в 
„Правді" повторено в ско-
роченому вигляді те саме у 
формі висловлювань noo– 
диноких американських по-
літичних діячів під заго-
л о в к о м , . Н е б е з п е ч н и й 
курс". А через тиждень, 23 
червня, опубліковано ,,3ая-
ву совєтського уряду" до 
подій в Африці, в якій гово-
риться, що країни НАТО, 
очолені ЗСА, своїми війсь-
ковими акціями проти аф-
риканців , , в і д н о в л ю ю т ь 
найгірші часи колоніяльно-
го розбійництва". А СССР 
в своїй послідовній політи-
ш „завжди був по боці сил, 
шо боряться за національ-
ну незалежність, соціяль-
ний прогрес і демократію" 
і подалі робитиме все, 
„щоб діла в Африці дійс-
но розвивались в тому на-
прямкові" („Правда" -
6-23). 

Три урядових станови-
ща до останніх подій на 
протязі тижня ніяк не го-
ворять про політичну муж-
ність кремлівського керів-
ництва, на брак якої (муж-
ности) в американських по-
літиків вказувала „Прав-
да". Спантеличені несподі-
ваним спротивом проти 
уплянованої визвольної со-
вєтизації африканських 
країн, кремлівські стратеги 
визвольницького загар-
бництва підняли великий 
галас проти ,, колективно-
го КОЛОНІАЛІЗМУ" ПІД про-
водом ЗСА в союзі з пе-
кінськими зрадниками. А 
до того зарисувалися про-
явн й економічних санк-
цій. В червні американсь-
кий уряд уневажнив умову 
тексаської компанії Дрес-
сер Індустрі з Москвою про 
побудову в СССР заводу 
для виготовлення приладів 
для розшуку нафти, а в той 
самий час у Вашінгтоні 
підписано умову на доста-
ву КНР дуже чутливих апа-
ратів для розшукування 
нафтових джерел, досі ці 
прилади вважалися с т р а т о 
гічними. 

В цей час 25 американ-
ських фірм мають свої від-
діли в Москві, через які ве-
деться торгівля. Колись В. 

Ленін говорив, що в noro– 
ні за прибутками захланні 
капіталісти, достачаючи 
нам товари, продадуть і 
верьовку, на якій він зби-
рався повісити їх, як імпе-
рія зможе обходитись без 
допомоги капіталістичного 
світу. За час миротворен-
ня заборгованість СССР 
американським і західньо-
европейським фірмам nepe– 
вищує 50 мільярдів доляр-
рів. Так як виглядають 
нині фінансово-економічні 
спроможності в імлерсько-
му царстві, той борг ні-
коли не сплатиться, - буде 
так, як було з розрахунка-
ми по американському 
,,ленд лізові". Довелося 
с п и с у в а т и , о б т я ж у ю ч и 
платників податків. 

Як почала мінятись по-
літична погода, за MOCKOB– 
ською командою посилено 
боротьбу з „ворогами ми-
ру" в усіх галузях імперсь-
кого життя. Агенти К Ґ Б 
схопили на вулиці в Моск-
ві керівника американської 
фірми Крауфорда, який з 
нареченою їхав до театру. 
Пришили йому латку спе-
куляції валютою. А двох 
кореспондентів американ-
ських газет притягнено до 
судової відповідальности 
за вжите ними слово 
„вимушене" в своїх penop– 
тажах до американських 
газет. Кореспонденти „ Н ю 
Йорк Тайме" і „Балти-
мор Стар" довідались у 
Грузії, що каяття сина ві-
домого грузинського поета 
Гамсахурдія, засудженого 
на п'ять років за „анти-
радянську діяльність", бу-
ло вимушене - змайстро-
ване. Гамсахурдія, як нале-
жить слухняному, політ-
в'язневі, визнав свої по-
милки і покаявся, а судо-
вий процес з каяттям було 
показано на телебаченні. 

Подібно „каявся" і ук-
раїнський письменник Ге-
лій Снєгірьов. 

Від суду кореспонденти 
відмовились, тоді їх засуд-
жено заочно. В пляні по-
борення „ворогів розряд-
ки" чого тільки, не ро-
биться в боротьбі з „бли-
зорукою і небезпечною по-
літнкою" ЗСА. Під таким 
заголовком ТАСС вмістив 
інформаційну статтю про 
поїздку до КНР американ-
ської науково-технічної де-
легації, яка обговорить і 
справи постачання науко-
во-технічного обладнання.' 
Московське миротворення 
в и д и х а л о с ь , його хо-
вають без музики. В Крем-
лі біснуються. 

(Кінець) 
ІІЇП1І1ІІ11І1ІІІ11ІІІІІІ1ІІІІПІ1ІІІ1І1І!1111ШШШ. 

Мілена Рудницька 
Невидимі 
Стигмати 

Книжка у твердій темно-брон-
зовій обгортці Із золотими 
буквами. 552 сторінки із фо-
тографічною докуй чнтацісю. 

Ціна 15.00 доларів. 
S V O B O B A 

SO Montgomery Street 
Jersey City, iNJ. 07303 

„ЩОДЕННИЙ ПЛЕБІСЦИТ 
.нчсг,н.ч зі cm. 2кн; 

мени та азарбайджанці не-
давно продемонстрували 
подібну гідність різними 
актами опору Москві. 

Чому б тоді й нам, 
українцям, не покористува-
тися випробуванням своїх 
патріотів ,,на вогневій по-
зиції"?.. . Адже це мірило 
допоможе відокремити ви-
служників від справжніх 
патр іот ів , збаламучених 
ілюзіонерів від ідейних ак-
тивістів, як в минулому, 
так і в сучасному укра1н-
ського життя на будь-якій 
території. Ось згадаймо 
декого і „змірмо" їх тією 
самою міркою. 

Співробітник Леніна у 
встановлюванні совєторо-
сійської влади в Україні 
Микола Скрипник застрі-
лився після того, як зро-
зумів, шо. Москва голо-
дом винищує основні маси 
українського народу 1933 
року... Микола Хвильовий 
покінчив життя самогуб-
ством з тієї самої причн-
ни. Від власної руки за-
гинув Панас Любченко, шо 
д о п о м а г а в московським 
марксистам зд ійснювати 
цей терор супроти його 
рідного народу в ім'я чер-
воного партквитка. 

Жаден з них не відки-
нув того смертоносного 
документу. Багато інших 
українських марксо-ленін-
ців зазнали тюремних мук, 
концтаборів і заслань, ба-
гато з них загинули там. . . 
Усі вони добре знали, шо 
(Як пише В. Марченко у 
листі до свого діда) ,,на-
вколо них творилося зло", 
але мовчали і мовчки exo– 
дили в могилу. Не протес-
тували явно, бо хотіли 
зійти зі світу з іменем т. зв. 
,, чесних інтернаціоналіс-
тів". А на ділі всі вони 
придбали тільки ганебне 
прозвання: Шельменки-
деньщики московських ,,re– 
нералів" - ідеологічних, 
політичних і військових. 

Поклик із тюрем 

— Навішо згадувати 
страшні й принизливі ас-
пекти нашого життя? -
може запитати добродуш-
ний читач. 

Хтось мусить нагадати 
їх саме сьогодні. В Ук-
раїні та й поза П межа-
ми все ще є т . зв. ,,чис-
ті інтернаціоналісти", що 
цупко тримають той парт-
квиток - явно або тасм-
но у своїй кишені. Одні з 
них „урядують" у київсь-
ких конторах, інші тужли-
во згадують, як колись уря-
дували і „чистоту інтерна-" 
ціоналізму" охороняли від 
„просвітянського націона-
лізму", від СВУ і СУМу.. . 
Не бракує і нових ілюзі-
оністів, що пробують мо-
лодь у державах украІнсь-
кого поселення звести на 
манівці т. зв. „спільної 
батьківщини" і „конститу-
ційного легалізму"... 

Усі вони прикидаються 
неначе б вони ніколи не 
чули вогненного поклику із 
совєтсько-російських в'яз-
ниць. Там щирі українські 
патріоти вирікаються „со-
встського громадянства", 
б о воно грунтується на чер-
воному партквиткові чужої 
національності! з нелюдсь-
ким обличчям. 

Вячеслав Чорновіл, Іван 
Світличний, Ігор Кали-
нець, Віталій Калиниченко, 
о. Василь Романюк та кіль-
кадесят інших українських 
політв'язнів цим своїм рі-
шенням показали сво їм 
землякам в Україні та й на 
еміграції правильний шлях 
до себевизволення: 

- Прокиньтеся! Укра-
їнському народові сьогодні 
загрожує, більш як будь-
коли, смертельна небезпе-
ка з боку партії Леніна-
Троцького-Сталіна і їхніх 
наслідників. Відречіться 
своїх паперових і психо-
логічних партквитків, шо 
просякли кров'ю заголод-
жених на смерть і роз-
стріляних українських се-
лян, робітників та інте-
лігентів! 

Хто відгукнеться на той 
поклик воюючої України, 
той може зватися цим 
скромним іменем - патрі-
от. Бо „життя нації — це 
щоденний плебісцит", що 
проявляється не лише сло-
вами, але й учинками її 
синів і дочок. 

Відзначення тижня поневолених 
націй в Маямі 

Повідомлення Головної Пластової 
Ради про вибір Начального 

Пластуна 
В січні 1979 року кін-

читься 7-річна каденція На-
чального Пластуна, Юрія 
Володимира Старосольсь-
кого. Сьомі Збори Конфе-
ренції Українських Пласто-
вих Організацій обрали Ко-
місію для Вибору Началь-
ного Пластуна, яка діяти-
ме в складі: голова - пл. 
сен. Тарас Дурбак , Т и с ; 

заступник — пл. сен. Ми-
рослав Раковський, Лє.; пи-
сар - пл. сен. Ярослав Фе-
дун, Хрест; скарбник — пл. 
сен. Маркіян Титла, ЧК; 
члени - пл. сен. Ярка Ко-

САМСҐІСМІЧ'Ч 
ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 

в Чікаґо, Ілл. 
В п р о г р а м і : 

В и г р а ш а а в т а 
і г р о ш е в и х н а г о р о д 

5 0 0 , 2 5 0 , 2 5 0 , 
100 , 1 0 0 д о л . 

Л я л ь к о в и й 
т е а т р 

Ш а х о в и й 
т у р н і р 

І 

моровська, Л М . пл. сен. 
Ганна Коренець, Гр., пл. 
сен. Оксана Кузишин, Верх. 

Адреса Комісії для Вибо-
ру Начального Пластуна: 
Mr. Tares Durbak, 79 40 th 
Street, irvington, N.J. 07111 
U.S.A. 

Постанови „Грамоти 
про Начального Пластуна", 
що відносяться до квалі-
фікацій кандидатів на На-
чального Пластуна, став-
лення внесень на кандида-
тів і управнених до голо-
сування: 

Начальним Пласту-
ном може стати той, хто: 
а), пластував уже в Уладі 
Пластунів Юнаків, 
б), є пластуном сеніором. 
в), своїм життям і діяль-
ністю дав доказ глибокого 
розуміння пластової ідеї і 
пластової дії та міцного 
прив'язання до Пласту, 
г). веде примірне особисте 
життя, додержуючись пла-
стового стилю, 
г). втішається довір'ям і 
пошаною серед загалу пла-
стунів і українського грома-
дянства. 

Начального Пласту-
на вибирають таємним го-
лосуванням всі повноправні 
члени Уряду Старших Пла-
стунів (-ок) та Упаду Плас-
тового Сеніорату. 

Українська громада в Маямі бере участь в маніфестації, 
визначуючи Тиждень Поневолених Націй 

Заходами Відділу УККА 
в Маямі в південній Фльо-
риді. 22-го липня ц. р. укра-
їнська громада взяла актив-
ну участь з національним 
прапором і транспаранта-
ми. 20-го липня у вечірніх 
годинах для попередження 
маніфестації місцева рад іо 
станція урядила інтерв'ю, в 
якому взяло участь чотири 
національності. Від укра-
їнців в інтерв'ю брав участь 
М. Кобрин. Маніфестацію 
підготовив і нею проводив 
Інтернаціональний комітет, 
очолений о. І. П. Нагі, до 
якого входить голова міс-
цевого Відділу УККА В. 
Хомяк. 

В маніфестації взяло 
участь вісім національнос-
тей з прапорами і транспо-
рантами. Точно в год. 2-ій 
по полудні, маніфестанти 
чвірками рушили вулицями 
міського парку, до місця 
призначення. Похід очолю-
вала українська група, яка 
була найкраще зарепрезен-
тована під кожним огля-
дом, як чоловіки, так жін-
ки, були в народних строях, 
а українські діти прикрашу-
вали цілий похід. Амери-
канський і український пра-
пори очолювали похід, за 
ними слідував транспарант, 
який приманював і телеві-
зійних і приватних фотог-
рафів, це широкий на дві 
стопи, а довгий на вісім, 
ясно-голубої барви, а золо-
тими буквами виписано 
„Український Конгресовий 
Комітет Америки в Маямі". 

П і д д о б р е у л а ш т о в а н и м 
дахом, під яким можна бу-
ло схоронитися від маям-
ського пекучого сонця, від-
булася скромна програма, 
що її започаткував молит-
вою о. Нагі словами: цього 
року — це остання маніфес-
тація Тижня Поневолених 
Націй, бо на наступний рік 
всі поневолені народи бу-
дуть вільні. Відтак промов-
ляли стейтові і федераль-
ні урядовці. Патріотичну 
промову виголосив суддя 
окружного суду Фредерік 
Н. Барад, якого присутні 
нагороджували кількакрат-
ними оплесками. Після ньо-
го посадник міста Маямі 
зачитав Проклямацію Тиж-
ня Поневолених націй, за 
що присутні нагородили 
його довготривалими оп-
лесками. Відтак Ерль Сіл-
вер відчитав Резолюції, які 
були затверджені довгими 
оплесками. Програму за-
кінчив молитвою парох Ло-
рейну, Огайо, Української 
П р а в о с л а в н о ї Церкви о. 
Лев Опока, який заступав 
місцевого пароха Україн-
ської Православної Церкви 
о. Михайлюка. В час мані-
фестації українці роздали 
прохожим сотні в англійсь-
кій мові листівок, які ми 
отримали з Централі УК-
КА в Ню Йорку. Того са-
мого дня увечері три тсле-
візійні станції передавали 
уривки з маніфестації з від-
повідними поясненнями. 

Ю. Г. Т. 

Похорон сл. п. проф. д-ра Миколи 
П. Зайцева 

Численні зібрані знайо- лит Мстислав, що вщпра-
мі і приятелі Покійного, 
представники українських 
установ і організацій та 
друзі по зброї - віддали 
останню прислугу сл. п. 
проректорові У Г А - У Т Г І 
проф. д-рові інж. Миколі П. 
Зайцеву, відпровадивши йо-
го на вічний спочинок. В 
п'ятницю, 21-го червня 1978 
р. відбулася в похоронному 
заведенні Литвина в 1рвін-
гтоні жалібна панахида, шо 
її відправив митрофорний 
протоієрей проф. д-р Юрій 
Шумовський, настоятель 
церкви св. Тройці. Він теп-
лими словами попрощав 
Покійного та підніс ве-
ликі його заслуги як науков-
ця, дослідника, сотника Ар-
мії Української Народної 
Республіки та громадянина 
В суботу, 30-го червня 1978 
р. о 9-ій годині ранку від-
правлено панахиду в церкві 
св. Тройці — за спокій душі 
Покійного. Співав церков-
ний хор під керівництвом 
диригента інж. Д. Олійни-
ка. Після того домовину 
перевезено на український 
православний цвинтар в 
Бавнд Бруку. Там же в цсрк-
ві-Пам'ятнику Св. Андрія 
Первознанного була від -
правлена Літія при домови-
ні Покійного,а жалібне сло-
во про життя і діяльність 
Покійного сказав Блаженні 
ший Владика - Митропо-

З^^^й в'МК'а с ч і к ^ e^v^KTxrv^^a ffv^^s. 
С Т А Р А Н Н Я М л 

В і д д і л у У к р а ї н с ь к о г о К о н г р е с о в о г о 2 
К о м і т е т у А м е р и к и - п о в і т у Н а с с а в , J 

Л о н г А й л е н д л 
відбудеться в програмі „Етнічних Вечорів". Ч 

спонзорованих Адміністрацією Парків Т 

УКРАЇНСЬКИЙ ВЕЧІР І 
;в Айзенгавер Парку в Іст Медов, біля Гемпетеду Ч 

дня 21 серпня 1978 p., о год. 8:30 веч. Jj 
Мистецьку програму приготовляє Т-во „УКРАЇНСЬКА у 
ОПЕРА" під проводом української артистки світових сцен і 
ГАЛИНИ АНДРЕАДІС. В програмі виступлять два тан- Г 
цювальні ансамблі: „ТАВРІЯ" і група п. ҐЕНЗИ. як рів- JJ 
но ж відомий бандурист Р. ЛЕВИЦЬКИЙ та СОЛІСТИ t 

„УКРАЇНСЬКОЇ ОПЕРИ". І 
Комітет запрошує мешканців Лонг Айленду та всієї F 

Нюйоркської Метрополії прибути на цю імпреіу. л 

ігхічзоЛ 

вив також молитву при до-
мовині. Літію відправля-
ли: о. протопресвітер Арте-
мій Сслепина, голова Кон-
систорії, о. митрофорний 
протоієрей проф. д-р Юрій 
Шумовський, настоятель 
церкви Св. Тройці в Ірвін-
гтоні і о. ректор і сотруд-
ник Консисторії, протоіє-
рей Федот Істочин. Тут же 
співав хор під орудою інж. 
Д. Олійника. По відправ-
ленні Літії домовину зложе-
но до гробу. 

Над домовиною проща-
ли Покійного численні 
редставники українських 
установ, організацій та дру-
зі по зброї. 

Під час обіду - тризни 
молитву прочитав о.прото-
пресвітер Ф. Шпаченко, а 
слово-спогади про Покій-
ного виголосили приятелі і 
дружі Покійного. Вдова 
покійного професора пані 
Варвара Я. дякувала з бо-
лем в душі присутнім за 
вшанування пам'яти її чоло-
віка, за квіти та численні 
теплі слова співчуття. О. Ф. 
Шпаченко прочитав молит-
ву, а присутні відспівали 
„Вічная Пам'ять". 

З приводу відходу у Віч-
ність покійного професора 
Зайцева наспіли численні 
слова співчуття, а саме від 
Президента Української 
Народної Республіки Ми-; 
коли Лівицького, від науко-
вих установ та від числен-
них знайомих і друзів По-
кійного і від Ректора Укра-
їнського Технічно-Госпо-
дарського Інституту в 
Мюнхені. 

К. Степовий 

Д-Р МИХАЙЛО ДАНИЛЮК 

На ме^пші 
Тенгіґ 

Лікарський довідник. 
Книжка у твердій темно-звлв-
ній обгортці Із золотими буя-
вами роботи мнетця МИХ. МИ-

ХАЛЕВИЧА. 336 сторінок.' 
Ціна 7.00 дол. 

S V O B Q D A 
80 Montgomerj' Street 
Jersey City. ХЛ. 07808 

Ігор Раковський переобраний 
на голову хору „Думка" 

Ню Йорк (В.Б.) - У п'ят- му зборів, що її на внесок В. 
ницю, 31-го березня ц.р.. 
тут в приміщеннях Україн-
ського Народного Дому, 
відбулися річні загальні 
збори хору „Думка" при 
участи 55-ох членів. 

Збори відкрив голова 
Ігор Раковський, закли 
каючи присутніх вшанува-
ти пам'ять тих членів хору, 
які відійшли від нас на про-
тязі минулої каденції,а саме 

св. п. Богдана Бідяка, Ро-
мана Степан яка і Миросла-
ва Стахова. Потім привітав 
голову „Молодої Думки" 
Василя Сосяка. 

Відтак приступлено д о 
вибору президії зборів і у 
висліді голосування голо-

Корнаги затверджено без 
дискусії . Відтак вибрано 
Верифікаційну комісію: Р. 
Кушнір. М. Мац, Ія Вільсон 
і Номінаційну — Богдан 
Бабій. Оля Шуган та Оме-
лян Гельбіг. -у 

Протокол з минулоріч-
них загальних Зборів, що 
його відчитала Марта Шев-
ЧуК. був без ЗМІН ОДНОГОЛОС-
но затверджений загальнн-
ми зборами. 

Із добре опрацьованого 
звіту містоголови хору Мй-
рослава Кулинича ми дові-
далися, що в хорі с тепер 17 
сопранів. 23 альтів, 19 te– 
норів. 20 басів і баритонів, 
разом 79 членів. Стан хору 

вою Зборів став Богдан Ке- не був стійкий,деякі члени 
кіш, а секретарями—Марта переривали працю в хорі з 
Яцушко і Оля Кириченко- причини зміни місця праці 
Шуган. ВІДЧИТаНО nporpa– (Закінчення на cm. 4-іії) 

У ВІЧНУ ПАМ'ЯТЬ 
проф. д-ра 

МИХАЙЛА ТЕРШАКІВЦЯ 
кол. учні У АГ у Львові, зложили пожертви: 

1. НА ЮВІЛЕЙНИЙ ФОНД УАГ: 
Марія Левнцька-Рейнароич S 
Адя Байлова-Осінчук 
Олександра Стасів-Рицар 
Тарас М. Грнцай 
Олександра Головка-Гвоздулич 
Гандзя Кач.мар 
Рома Скрнпій-Пиндус 

. 

25.06 
20.W 
15.00 
15.fi 
10.00 
10.00 
10.00 

Р а з о м 105.00 

2.НА ПАТРІЯРШИЙ ФОНД: 
1. Степан Костнк S20.00 
2. Дада Мосора-Франкен 2о!оО 
3. Тарас М. Грнцай 15.00 
4. Олександра Головка-Гвоздулнч 10.00 
6. Гандзя Качмар ю.00 
6. Богдан Кміцикевнч ю.00 
7. ІваиКостюк „ ю'оо 
р"ом "Г.Г1ЙЙШ 

Досіль було пожертв на ЮВ. ФОНД УАГ: 773.00 дол. (гл. 
„Свобода" чч. 64,163) та на ПАТРІЯРШИЙ ФОНД: 95.00 
дол. Усім жертводавцям щире Спасибі! Дальші пожертва 

приймаємо з подякою. 
ДІЛОВИЙ КОМІТЕТ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ 
СТОРІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ 

ПМНАЗІЇ у ЛЬВОВІ 

Подаємо усім заінтересованим до відома: 
1. ЮВІЛЕЙНА КНИГА УАГ - вже друкується. її перед-

плата виносить покищо: 20.00 дол. Після появи друком 
- ціна буде вища. 

2. РЕЄСТРАЦІЯ кол. учнів УАГ проводиться ще тільки 
до кінця вересня а р. Прізвища зареєстрованих до того, 
часу осіб, будуть подані в Юв. Книзі. 

3. РАХУНКОВІ РОЗЧИСЛЕННЯ замикаємо з днем ЗО 
вересня. Всі касові впливи вплачені до того часу - бу-
дуть подані в Юв. Книзі. 

4. КВИТКИ на виграш мистецьких творів подарованих 
українськими мистцями на Юв. Фонд УАГ. будуть рс-
зіграні під час Тов. Зустрічі. 

5. ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ б. катехнтів. професорів і уч-: 
нів УАГ, відбудеться на закінчення усіх ювілейних від-
значень Сторіччя УАГ - 23-24-го вересня ц. р. на „Сокк 
зівцГ. До співучасті запрошуємо кол. учнів і учениць 
усіх середніх шкіл та абсольвентів високих шкіл міста 
Львова. 

6. За додатковими інфор.маціямн просимо звертатися на 
адресу секретаря ДК-УАГ: ivan R. Kostiuk. 112 LaClede 
Ave., Trenton, N.J. 08618 U.S.A. 

ПОДЯКА 
Цією дорогою висловлюю безмежну вдячність Централь-
иому Комітету Союзу Земель Соборної України - Селви-
ській Партії, яка а липі Вельмишановних Панів ДементІя 

Мельника І Дмитра Ярмоленка, взяли на себе всю 
організацію похоронів 

мого Незабутнього ЧОЛОВІКА 

бл. п. 
ВОЛОДИМИРА ФЕДОРОВИЧА 

СЕНИКА 
і поховали там, де Вій належав - на цвинтарі Української 
Автокефальної Православної Церкви Свято-Покрівсмиь 

го Манастиря, Нова Кубань, Н. Дж. 
Моя глибока подяка Духовенству з Ню Йорку та. 

отцю Леоніду і хору з Св.-Андріївської парафії УАПЦ 
СобориоправноІ у Філадельфії, Па. 

Щиро дякую інж. Петру Байбаку, іа зворушливу зч іс 
товиу промову над домовиною і п. Демснтію Мельнику, за 
проникливе слово над могилою. 

Сердечне спасибі Всім, хто прийшов на Панахиду та 
похорони, хто зложив вінок чи китицю квітів, хто сказав 
останнє „Прощай". 

Прошу і вірю, шо Бог Вас всіх нагородить за це. 
Дружина МАР'ЯНА 

Управа Осередку СУМА 
ім. ген.-хор. Т. Чупринки в Ню Йорку 

ділиться сумною вісткою з Членством СУМА 
І Українським Громадянством. 

що в дні 9-го серпня 1978 p., на 59-му році життя 
відійшов несподівано у Вічність, член Управи 

бл. п. 
ВАСИЛЬ ЯСЬКІВ 
ПАНАХИДА - в суботу, 12-го серпня 1978 p., о год, 

7:30 веч., у похоронному заведенні Петра Яреми а Ню 
Норку, Н. й. 

ПОХОРОН - в понеділок, І^го серпня 1978 p., о год. 
9-ій ранку з цього ж похоронного заведення до церкви св. 
Юра, а відтак на цвинтар Кальварія в Бру клині, Н. Й. 

9 
Дочці Наталці, синові Ігореві та всій Родині, складаємо 

наші глибокі співчуття. 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 



4.. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 15-го СЕРПНЯ 1978 Ч. 172. 

Концерт СУМА в Твін-Ситіс 
Міннесота 

Молодеча організація на ками та знайомими учасни-
терені Твін-Ситіс - Occpc– ків, були й нс-украінці, були 
док СУМА ім. Івана Мазе-
пн, заснованого в 1951 році; 
27 років існує ця органі-
зація раз з більшим, раз з 
меншим членством. То з 
одними керівниками, то з 
Іншими. Про тих перших, 
про яких я писала в п'яти-
десятих роках, стали вже 
ділами, а їхні діти бать-
ками й матерями. Тепер 
хочу написати про цих дітей 
і внуків членів СУМА. 

Тяжко працювати - ді-
Лячи себе на дві культури, 
на свою-українську і на ку-
Льтуру оточення. Батьки 
Приїхали з багажем приве-
зеннм з України, пройшов-
шн тяжку життєву школу. 
Діти народжені на сміґра-
ціі мають різні впливи, по-
Чикаючи зі школи й кінчаю-
Чч університетами; ті впли-
ви багато коштують бать-
кам, але ядро цісї органі 
зації міцне. Дивлюсь на всіх 
цих керівників, таких як 
Галину Бреславець - Голо-
ва СУМА, Богдана Манди-
бура, Лесю Белл, Христи-
ну Смулку, Катю Яблонсь-
ку Ігоря Вдовичина, Павла 
Яблонського, Христнну 
Підгайну, Ліду Іваскевич, 
Оксану Крамарчук, Оксану 
Йоанну, Катю Бреславець, 
Віру Мандибур і не вірить-
ся, що вони керують вже 
нашими внуками. Серце ра-
діс. що наука не пішла на-
марно. Одні з них працю-
ють з „Роями", знайомля-
чи дітей вкоротці з істо-
рією, географією, літера-
турою, мистецтвом Укра-
іни, історією СУМА, інші 
ведуть танцювальні групи, 
яких с чотири: найменша, 
молодша, середня й старша 
(від п'яти і вгору). Ocepe– 
док охоплює 65 дітей, а 
могло б бути більше, якщо 
б батьки не лінувалися й 
Привозили дітей. Правда в 
Твін-Ситіс є й інші молоде-
чі організації, які ведуть 
відповідну роботу з молод-
дю. Діти СУМА прийма-
ють участь в імпрезах: 
„Свято Державности”,„Свя 
то Т. Шевченка", у „Від-
значенні героїв поляглнх за 
волю України", в „Укра-
їнському дні", що кожного 
року влаштовує УККА в 
найбільшому парку міста, а 
позатим є амбасадорами 
української спільноти в 
Міннесоті, виступаючи в 
коледжах, довколишніх 
центрах, різних фестива-
лях: акватеніял, інтернаціо-
нальних і окремих націй, які 
запрошують їх на свої фес-
тини. Але позавсим в червні 
місяці підводять підсумок 
своєї праці за рік. 

Цього року річний кон-
церт відбувся 11-го червня о 
4-ій год. по полудні в Укра-
їнсько - Американському 
Домі. Традиційним приві-
тальним танком дівчат з 
вишиваними рушниками й 
хлібом з сіллю відкрили 
концерт. .Заля була випов-
нена вщерть не лише бать-

й учителі з американських 
шкіл де вчаться діти-чле-
ни СУМА. Програма діли-
лася на дві частини. В пер-
шій частині виступали діти 
- хлопці й дівчата серед-
ньої й старшої групи: ,,Ap– 
кан", „Верховина", „Гуцул-
ка"; дівчатка — молодша 
група - ,.Серпи". Мала 
інсценізація — „Очерет" — 
виконавці Ева Вакіряк, Да-
рія Гусак . Катя Яблонсь-
ка, режисер і автор б. ар-
тистка О. Карпяк-Бенцаль. 
Танець „Крючок" викона-
ли: Наталя Крамарчук і 
Тоні Андерсон. На кінець 
першої частини дівочий хор 
під акомпаньямент Калини 
Крамарчук відспівали: „Ой 
дівчино шумить гай", „Така 
її доля", „Зірвалася хурто-
вина". Гучні оплески суп-
роводжували кожну вико-
нану точку. Приємно було 
дивитися на різноманіт-
ність і чіткість кроків, на 
пильне виконання кожне 
го руху і на милі усмішки на 
рожевих гарних личках. До 
успішного виконання npor– 
рами спричинилися — му-
зичннй супровід: інж. Єв-
гена Карпяка - піяно, Ро-
мана Никифорука — удар-
ні інструменти і акордіон 
(на превеликий жаль не 
знаю прізвища — гість із 
зовні). Батьківський комі-

тет подбав про нові строї. 
Багато попрацювали: п-і 
Марта Андерсен, Інна Ел-
ліот, Клавдія Корсунь, Во-
лодимира Крамарчук, Ле-
ся Підгайна. Щира подяка 
їм всім за співпрацю й до-
помогу. В другій частині 
дівчата молодшої й ссред-
ньої групи виконали: „Ка-
терина" і „Метелиця"; мо-
лодша група (перший вис-
туп) — „Гопачок" і ..На 
вулиці скрипка грає"; серед-
ня група - „Гопак", „Джи-
гун"; старша група - „Ко-
ломийка", старші хлопці — 
„Запорожець"; Віталія 
Бринь і Іван Чихрай - „Ко-
зачок"; Роман Ленчук -

„Гонта". Дівочий хор Юно-
го СУМА під акомпанья-
мент Ірини Кушнір і ди-
ригування інж. Є. Карпя-
ка виконали: „Ой гарна я 
гарна". „У трембітоньку 
заграю", „Колись дівчина 
мила", „Волиняночка". В 
концерті взяло участь 55 
осіб. Програму вела голова 
СУМА — Галя Бреславець 
в українській та в англійсь-
кій мовах. Дуже гарно зро-
била вступ до концерту, 
гарна собою в чудовому 
українському народному 
Строї, З ПРИЄМНИМ ГОЛОСО-
вим тембром на"" ...а нач 
трій до Еср:зноі точки. Зо 
спостереження на залі і тиж-
день пізніше з розмов я 
чула, що люди лишилися 
захоплені програмою кон-
церту, дітьми - виконавця-
ми, керівниками і буфетом 
домашнього печива. 

Валентина Єрмоленко І 

Нові завдання і нові потреби 
ЗУАДКомітету 

Злучений Український 
Американський Допомого-
вий Комітет, що вже трид-
цять п'ятий рік веде діяль-
ність Української Суспіль-
ної Служби, зазнав в остан-
ньому часі дошкульних 
втрат. В лютому померла 
заслужена суспільна праців-
ниця і довголітня секретар-
ка нашої харитативної уста-
нови Оксана Генгало. В 
червні помер д-р Матвій 
Стахів. що довгі роки вико 
нував функції заступника 
президента, а в липні відій-
шов д-р Володимир Галан. 
що його знали загально, як 
„містер Зудак". Втрата д-ра 
Гал а на для ЗУАДКомітету 
незаступима. Це д-р Галан 
був єдиний, що на Другому 
Конгресі Українців у Філя-
дельфії взяв на себе обов'я-
зок зорганізувати і вести 
нашу першу і загальну ха-
ритатнвну установу і вів п 
безпереривно до дня смер-
ти. Діяльність ЗУАДКомі-
тету під проводом д-ра Во-
юдимира Галана відома 
юбрс всім українцям. НаЙ-

більшим, бо іс^ ричним, 
досягненням треба uaaz;u.и 
переселення сотні тисяч ук-
раїнських втікачів і ncpece– 
ленців у заморські країни, 
де вони всі знайшли нове і 
заможне життя. Останньою 
турботою д-ра Галана. що 
був заангажований у різних 
українських організаціях і 
деякі з них очолював, був 
Злучений Український Аме-
риканський Допомоговий 
Комітет, що йому він від-
дав найкращі і найдіяльніші 
роки свого життя. Дружина 
Покійного д-ра Галана, па-
ні Слава, і вся його Рідня 
заявили, що бажанням д-ра 
Галана було, щоб замісць 
квітів на його могилу, зі-
брати фонд на діяльність 
ЗУАДКомітету. Злучений 
Український Американ-
ськнй Допомоговий Комі-
тст мас перед собою великі 
завдання, перш за все допо-
мога втікачам і виселенцям, 
нашим братам. щоборють-
ся за українське ім'я в тяж-
кцх умовах Bopoflforo теро-
ру. ЗУАДК висилає допо-
могові пакети рідням цих 
діячів; ЗУАДК. працею Ев-
ропейського Представниц-
тва. перевів збірку на забез-
печення родин Плющів. Ра-
зом з Українською Суспіль-
ною Службою в Канаді 
ЗУАДК утримує станиці і в 
Мюнхені й у Відні, щоб на 
місцях нести допомогу пе-
реселенцям і виселенцям та 
й допомоіти їм в псрсселсн-
ні за океан. 

Проголошена збірка на 
фонд діяльиости ЗУАДКо-
МІтету мг' г-'"' і ,і-,;а 
h і і оди мира і алана прн-
несла перший успіх. Тут 
подаємо першу листу тих 

приятелів ЗУАДКомітету, 
що склади свої пожертви на 
цю допомогову акцію в па-
м'ять того, хто цю акцію 
започаткував і вів її повних 
тридцять п'ять років. 

По 100.00 дол. - Катери-
на Дубас; по 50.00 дол. -
Гавриїл Гордієнко, Мико-
лай Мартиненко, Констан-
тин Ласки, Олександра й 
Ангелина та Ірена Шерба, 
Михайло Ковальчук та Ма-
рія Гарбуз, Братство Всте-
ранів ІУД. У НА; по 25.00 
дол. - о. Робсрт Москаль, 
д-р Богдан Т. Гнатюк, Га-
лина та Максим Бондарен-
ко. Родина Шиприкевичі, 
Валентина Переяславець, 
Окружна Управа СУ А, 
Об'єднання Українських 
Воєнних Ветеранів ЗСА, 
Петро Андрусів, д-р Теодо-
зій Сенковський, д-р Петро 
Стерчо; по 20.00 дол. — 
Братство Ветеранів УГА, 
д-р Юрій та Степанія Бс-
режницькі. Богдан та На-
талія Перфецькі, Сидір Но-̂  
ваківськнй, д-р Остап і Map– 
та Тарнавські, Іван Kep– 
ницький; по 15.00 дол. — 
Володимир та Доротея Бі-
ляїа, Олександра Безбо-

Водько; по 10.00 дол - Ігор 
Jycr, Дмитро Ткачук, Ро-

ман і Дзвінка Шведи, Яро-
слав Климовський, Родина 
Федорові, Іван Марків, Бог-
дан Тодорів, Мирослав та 
Іванна Субтельні, Іван Ха-
рабура, Володимир та Ірс-
на Винницькі, Іванна Фсдо-
рів, Ярослава Кравчук, 
Пантелеймон Гурський, 
Теодозія Савицька, Воло-
димир Бачинський; по 5.00 
дол. - Петро Мотрук, Ми-
рослав Абрнсовський.Олек-
са Юр, Григор М оскалюк, 
Іван Кантор, Микита Дра-
ганчук, Василь Ткачук, Гри-
юрііі Похожай, Каролина' 
Конрад, Осип Сохор, Яро-
слав Лучанко, Н.Н. і по4.00. 
дол. - Стефан Шаґала. 

Канцелярія ЗУАДКомі-
тету приймає дальші по-
жертви на діяльність Злу-
ченого Українського Аме-
риканського Допомогового 
Комітету у пам'ять неза-
бутнього Президента йашої 
установи д-ра Володимира 
Галана і запевняє, що всі 
фонди будуть видатковані 
на допомогові цілі, згідно з 
думкою і волею основника і 
довголітнього провідника 
нашої акції. Пожертви про-
симо висилати на адресу: 
United Ukrainian American 
Relief Committee, 1321 W. 
Lindley Avenue, Philadel– 
phia, Pennsylvania 19141 -
Tel. G15-3774. 

Всі пожертви можна від-
пнеувати н річному иодаі-
ковоМу звідомлені, як звіль-
нсні від оподаткування. 

Екзекутнва ЗУАДКомітету 

гема то як на Союзівці! 

Оселі 
Українського 

Народного 
Союзу 

в Кетскильських горах 
біля містя Кергонксон, Н. Й. 

П'ЯТНИЦЯ. 18-го СЕРПНЯ - ЗАБАВА, оркестре 
СОЮЗІ ВКИ. 

СУБОТА. 19-го СЕРПНЯ - Український Музичний 
Інститут - КОНЦЕРТ ВИЗНАЧНИХ УЧНІВ. 
Год. 10-та веч. - ЗАБАВА, оркестре ІЗМАРАГД, 

НЕДІЛЯ. 20-го СЕРПНЯ по пол. - ДЕНЬ СОЮЗЯНКИ 
- влаштовує Окружна Рада СУ А - Ню Йорк 
Виставка образів маестра ЛЮБОСЛАВА ГУЦА-
ЛЮКА. 

П'ЯТНИЦЯ. 25-го СЕРПНЯ ЗАБАВА, оргестра 
..СПОМИН" з Балтіморс. 

СУБОТА. 26-го СЕРПНЯ - УКРАЇНСЬКИЙ ТАНЦЮ-
ВАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ - хореограф РОМА 
ПРИЙМА-БОГАЧЕВСЬКА. Кер. МАРКІЯН 
КОМІЧАК. 
Год 10-та веч. ЗАБАВА, оркестре СОЮЗІВКИ 
Співає ОКСАНА ТРОМСА. 
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Комферансьс всіх програм - АНЯ ДИДИК 

Велика холоджена заля ..Веселки" 
Телефон Союзівки - (914) 626-5641 

Китай побоюється совстського 
впливу в Албанії 
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Відень, Австрія. — Пол 
Гофманн, кореспондент 
„Ню Йорк Таймсу" в Евро-
пі, інформує, що китайські 
дипломати у Відні вислов-
люють у розмові зі своїми 
західніми колегами побою-
вання, що Совстський Союз 
напевно намагатиметься 
здобути впливи в Албанії, 
використовуючи для цього 
ідеологічні непорозуміння 
між Албанією і Китайсь-
кою Народною Республі-
кою. ..Москва безсумніву 
буде всякими засобами ін-
фільтрувати Албанію, щоб 
привернути свою контролю 
над нею і тим самим здобу-
ти ще один стратегічний 
пункт для себе", — твер-
дять китайські офіційні oco– 
би, які не бажали, щоб нази-
вати їхніх імен. Теперіш-
ню ситуацію, на думку ки-
тайців, створили деякі пар-
тійні функціонарі Албанії і в 
Пекіні існує побоювання чи 
вони часом не діяли під 
впливом Москви. Правда, 
КНР здержала економічну 
й технічну допомогу для 

Албанії, - кажуть китайсь-
кі дипломати. — але деякі 
албанські чинники вже від 
смерти Мао Тсе-тунга, на-
магалися ізолювати китай-
ських техніків, не допускати 
їх до першоджерельних ін-
формацій. Якщо пізніше 
якісь економічні проекти не 
вдавалися, албанці всю ви-
ну спихали на китайських 
дорадників. „Ви не можете 
працювати в таких умови-
нах, - заявив один з китай-
ських дипломатів, - і тому 
Пекін відкликав своїх тех-
нічних дорадників з Алба-
ніГ. Загально припускають, 
що в Албанії перебувало 
декілька тисяч китайських 
техніків, військових й ін-

ших дорадників, яких, зпд-
но з погодженням албан-
ського уряду, було вислано 
для розбуови албанської 
господарки і скріплення 
оборони країни. Кількасот 
китайців все ще перебува-
ють в Албанії і Пекін вдер-
жуватиме й на далі тісні 
зв'язки з Албанією, якщо 
собі цього будуть бажати 
місцеві верховоди. На дум-
ку китайських політиків, 
технічна співпраця між кра-
їнами може продовжувати-
ся без огляду на ідеологіч-
ні різниці. Як приклад вони 
наводили дуже тісну спів-
працю Китаю з Югославі-
єю, Румунією і багатьма 
західніми державами, сис-
тема яких дуже часто дія-
метрально відрізняється від 
системи в КНР. 

Познакою заінтересова-
ности совстського бльоку 
відновленням співпраці з 
Албанією с редакційна 
стаття в органі мадярської 
Комуністичної партії „Неп-
шабадсаг", у якій стверд-
жуеться, що країни „соція-
лістичної співдружности", 
включаючи Мадярщину, 
„все готові переговорява-
ти про відновлення прияз-
ної співпраці з Албанією". 
Політичні аналітики вважа-
ють, що Албанія скоріше чи 
пізніше опиниться підвпли-
вом східнього комуністич-
ного бльоку, якщо не покра-
щають відносини між нею і 
Китаєм. Справою Албанії 
почала також цікавитись 
Адміністрація президента 
Картера, але тільки із стра-
тегічних мотивів і у ртурбо-
ті за долю багатьох амери-
канських громадян, які сво-
го часу були арештовані 
комуністичним урядом і за 
ними пропав слід. 

Ігор Раковський переобраний... 
(Продовження зі crop. 3-ої) 

чи замешкання або з інших 
особистих причин. Один 
член був з хору виключе-
ний. Вступили до хору або 
відновили діяльність 11 чле-
нів. 16 новопринятих членів 
одержали відзнаку хору. 

Хор, яким диригував Се-
мен Комірний виступав на 
10-ти імпрезах, в цьому на 
8-ох концертах. Була ви-
дана платівка. 

Великою втратою для хо-
ру була несподівана і дуже 
передчасна смерть св. п. 
Богдана Бідяка, невтомно-
го опікуна хору „Молода 
Думка", організатора мно-
гих імпрез і пресових кон-
ференцій. Вдячна україн-
ська громада багатолюд-
ною участю в похоронних 
відправах, вшанувала його 
пам'ять. Панахиду співав 
чоловічий хор „Думки" під 
диригентурою М. Нечая. 

Почерзі здавали звіти 
члени управи: Юрій Што-
грин - кореспонденційний 
секретар, Оксана Куйбіда 
- секретарка, Роман Куш-
нір - господар, Теодозія 
Турчан - бібліотекарка, 
Мирослав Мац - скарбник С Я ^ ^ Г , 
і Семен Комірний 

вих хористів, яких на ню-
йоркському терені не бра-
кус. 

Наприкінці забрав голос 
голова хору Ігор Раковсь-
кий, який в загальних зари-
сах подав майбутні висту-
пи хору — в коледжах, з 
нагоди З'їзду СКВУ в Kap– 
неґі Гол в Ню Йорку, вис-
тупи у Вашінгтоиі і т. п. 
Голова висловив вдоволен-
ня з праці хору в минулому 
році й наголосив повну спів-
працю з управою, якої він 
бажав би всім наступним 
головам. 

Від Контрольної комісії, 
в склад якої входили В. Бо-
гачевський, Богдан Кекіш і 
Ольга Гаєцька, склав звіт В. 
Багачевський, який nocra– 
вив внесок на уділення ус-
тупаючій управі абсолюто-
ріі з признанням за здобу-
ті успіхи в минулому році. 

Після того відбулася дис-
кусія над звітами, в якій 
брали участь Юрій Штог-
рин, Ольга Гаєцька, Map– 
та Шевчук і багато інших, 
та яка переважно торкала-

дири-
гент хору. Скарбник у дуже 
докладному звіті виказав 
приходи іа минулий рік в 
сумі S29.77.47, а розходи в 
сумі 527,217.82. , 

З огляду на структураль-
ну зміну характеру хору з 
„Товариства" на „Kopno– 
рацію", скарбник витягнув 
із загального рахунку хору 
рахунок бл. п. Івана Задо-
рожного, сальдо якого в 
сумі 5577.46 є складене в 
„Самопомочі" на книжці ч. 
7948. Гроші ці призначені 
на побудову пам'ятника бл. 
п. І. Задорожному. Від 
„Думки" справою побудо-
ви пам'ятника' займається 
окремий комітет під голо-
вуванням д-ра Богдана Ба-
б і я . ^ ^ ^ ^ 

Диригент хору Семен Ко-
мірний у своєму слові відчи-
тав листа від Любо Мацю-
ка з додатковою оцінкою 
концерту „Думки" в Чіка-
го, яка у формі рецензії має 
появитися в пресі. Днрн-
ґент теж заявив, що має 
деякі труднощі зі складен-
ням репертуару, бо він му-
сів твори вибирати сам. Жу-
рить диригента теж вагання 
балянсу між окремими пар-
тіями. Під теперішню хви-
лю ослабла партія conpa– 
нів, тому він взиває всіх 
хористів, а передусім уп-
раву поробити можливі за-
ходи для приєднання но-

Годиться тут піднести 
цікаве явище: наймолодші 
члени „Думки" виступали з 
бажанням співати речі дав-
ніші-кляснчні, бо в них є 
багато більше краси і чару 
ніж у деяких нових імпорто-
ваних з України. 

Коли приступлено до го-
л осування над внеском 
Контрольної комісії, то за 
уділенням абсолюторії го-
лосували 33 члени, проти З, 
стримались — 6. 

Вислід голосування пови-
нен застановити новообра-
ну управу над дальшим на-
прямом праці хору. 

На внесок Номінаційиої 
комісії — Богдан Бабій, 
Ольга Шугай і Омелян 
Гельбіг — обрано нову-Уп-
раву в такому складі: голо-
ва — Ігор Раковський, зас-
тупники голови — Миро -
слав Кулинич і Ольга За-
м'ята, секретарі — Марта 
Шевчук (рекордова) і Окса-
на Куйбіда (протоколярна). 
бібліотекарі — Ольга Шу-
ган і Ія Вільсон; господар — 
Роман Кушнір; члени У пра-
ви — Софія Раковська, Галя 
Гірняк, Петро Ганкевнч; 
Контрольна комісія — Бог-
дан Кекіш, Ольга Гаєцька і 
Волод. Корнага; Товарись-
кий суд — Юліян Ґной, 
Тарас Шумилович та Оме-
лян Гельбіг. 

Зборами знаменито про-
водив Богдан Кекіш. 

ВІДІЙШЛИ 
ВІД НАС 

Президент Португалії найменував 
нового прем'єра, урядова криза 

продовжується 
Лісбона, Португалія. — 

Урядова криза в Португа-
лії, яка почалася у другій 
половині липня ц. р. роз-
в'язанням уряду, що його 
очолював прем'єр Маріо 
Соарес, продовжується, 
хоч, як інформують npeco– 
ві агентства, ситуація в ос-
танніх днях значно nonpa– 
вилась і це вказує, що моло-
ді демократичні політич-
ні партії ведуть менш при-
страсну політику і почина-
ють розв'язувати державні 
справи без хаосу і фізич-
ного насильства, як це було 
в минулому. Дотеперішній 
прем'єр Соарес, який до-
нсдавна очолював найбіль-
шу число Соціялістнчну 
партію, 'спочатку дуже су-
противлявся зарядженню 
президента Антоніо Ро-
мальго Еанеса, кажучи, що 
президент незаконно позба-
вив Його влади, але, nepe– 
говоривши з Еанесом, Со-
арес склав офіційну заяву, 
що президент діяв в рамках 
закону і закликає членів 
Соці ял істинної партії під-
держувати майбутній уряд, 
якщо такий буде сформова-
ний. Соарес при тому нарі-
кає на поступування Кон-
сервативної партії, яка від-
тягнула свою піддержку 
для його уряду і вийшла з 
коаліції, створивши тим 
самим урядову кризу. Coa– 
рес очолював перший дс-
мократичний уряд Порту-
галії на протязі 16-ох міся-
ців. Політичні партії центру 

також не піддержували Со-
ареса, вважаючи, що він 
заскоро переводить сіль-
сільськогосподарські і за-
гально-економічні реформи 
та домагається безкоштов-
ної здоровельної програми 
для населення. 

Деяку ролю після розв'я-
зання уряду в Португалії, 
намагалися відіграти кому-
ністи, особливо промосков-
ські, очолювані Альваром 
Кунгалем, але переговорив-
ши з президентом Еанесом, 
вони зрезиґнували з амбі-
цій очолювати новий уряд. 

В середу, 9-го серпня, прс-
сові агентства поінформу-
валн, що Еанес назначив 
нового прем'єра едуковано-
го в З'єднаних Стейтах 
Америки інженера 55-літ-
нього Нобре ля Косту, який 
вважається одним із здібні-
ших політичних діячів в 
Португалії. Політичні спо-
стерігачі однак, не вірять в 
довготривалість уряду ля 
Кости, навіть якщо такий 
буде сформований, і перед-
бачають, що скоріше чи 
пізніше президент Еанес 
мусить рішитися на нові 
парляментарні вибори, чо-
го домагається більшість 
політичних партій, включ-
но із СОЦІАЛІСТИЧНОЮ, яка 
донедавна була при владі. 

Новий прем'єр-міністер 
студіював в Массачусетсь-
кому Інституті Технології, 
а в уряді Соареса займав 
пост міністра індустрії. 
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-КАІТВРИНА RAflPAH, ЧЛЄН-
I;U ОТ' 204 В и д . їм. Л . 
Гі:ичаїкчік:і В 'НЮ Иорку, ПО-
мерла 14 лютого 1978 на 82 
році життя. Нар. 1896 р. в 
селі Затенне, Україна, а 
членкою гтала в 19S8 р. За-
лишнла в смутку внучку 
іМарнну Баран 1 і пука Дж. 
'Михайла Варан та сестру 
Лину. Похорон відбувся 18 
лютого на цвинтарі Олнвна 
Гора, Квінс. 

Вічна їй Пам'ять! 
Д-р Василь Пялідвор, 

секретар 

МЛИІЯ Р О Д Н И Ц Ь К . 4 . члеи-
ка У Н С В І д д . 37 Т-ва Д ю -
бов в КЛІ.ІІІ”ІСТ. Н. Дж. , iio– 
мерла Г8 березня 1978 на 88 
році ж и т т я . И а р . 1892 р . в 
Перемишлі. Україна; члои-
кою УИС стала у 1917 р. За-
лиианла в смутку 2-ох синів 
Петра 1 '.Миколу в Клі,іабет. 
З дочки — іАмну Маллярську 
в ІМаямі Фла.. Павлину 
Мтткоті.ку в Еліаабет, 
Олену Кепнак в Піскатавей, 
брата 'Миколу Ннкон на 
Флориді, і-естру Катерину 
Маллік в Канаді; 10 внуків 
і б правиуків. Похорон в1д-
був^я на цвинтарі Еверґрін 
в Гіллсайд. НДж. 

Вічна Ія Пам'ять! 
Анна Гнатюк, секр. 

МИХАЙЛО КОГУТ, члея 
УНС ІВІдд. 20 Т-ва Згода в 
іГемтремк, помер 25 берездія 
1978 на ^В-му р. життя. Нар. 
1904 р. в Нарасві. Україна. 
Членом іУИС став у 1949 р. 
Залишив у смутку дружину 
Софію і сина Тараса та даль-
шу родину на Україні. По-
хорон відбувся 28 березня 
1978 р. в "Мт. Олівет в Дет-
рояті. 

вічна Лому Пам'ять! 
v. Куропась, секр. 

ЧП-ЕОПАН ІПРОКОПІВ, член 
УНС Відд. 108 В-ва св. Ми-
колая в Чікаго, помер 29-го 
травня 1И78 на 84 р. життя. 
Нар. ІІ894 р. в Україні. Чле-
ном УНС став 19W р. Зали-
шив у смутку зятя Теодора 
Дулського. внучок — Діяиу 
tPoryc 1 іКаролииу Воцек та 
4-ох правнуків. Похорон від-
оушн 1 червня .1978 р. на 
цвинтарі св. Миколая в Чіка-
І о , .1.1.1. 

Вічна Йому Пам'ять! 
В. Яичай. секр. 

ГМИХАІНЯО СМИК, член У-
ІНС Відд. 138 св. 'Івана Xpec– 
тятеля в Ґластояберн, Коїш., 
помер 28 квітня 1978 на 56 
р. життя. Нар. 1922 р. в Глас-
тоиберм. ІКОНН., а членом У-
НС став в 1938 р. Залишив у 
смутку матір Марію, дружи-
ну Тересу ;Сейлер Смнк, бра-
та Стефана И Дочки Аяну 
Смик-Ґагіярді, Памелю М. 
І іМихалипу Т. Смик. Hoxo– 
рои відбувся 1 травня 1978 
р. на цвинтарі Гіллсайд. в 
Іст Нартфорд, Соті. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Мері Сміт. секр. 

КСВНЯ tWBlOK„ членка 
УНС Відд. 20 в Гемтремк, 
померіп 22 квітня 1978 на 
74 р. життя. Нар. 2(h квітня 
1904 р. в Україні, а членкою 
УНС стала 31 серпня 1954 р. 
В смутку залишила сестри 
— Дорогу ТРУ10 ' Пдвлииу 
Вижинську. 5 сестрінків І 4 
сестрЬшиць. Похорон відбув-
ся 28 квітня 1978 р. на цвии-
тарі Літ. Олівет в Детройті, 
Міч. 

Вічна їй Пам'ять! 
Роман Куропась, секр. 

КаСТЬ КЕРНИЦЬКИЛ. член 
УНС Відд. 208 Запорозька 
Січ у Вунсакет, Р: Ай.. по-
мер 24 травня 1978 на 84 р. 
жнття. Нар. 25 травнл 1894 
р. в іГаличині, Україна. Чле-
иом 1УНС стан у 1923 р. За-
лншнв у смутку сина Михай-
ла, дочки — Катерину Mar– 
нан, Гелеиу Гарнои, 5 вну-
ків і 3 правиуків. Похорон 
відбувся 27 травня 1978 р. 
на українському православ-
ному цвинтарі св. Михаїла в 
'Блакстон, Масс. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Лев Гардінґ, секр. 

ОЛЕКСА КОЛІСНИК, член 
УНС Відд. 208 Запорозька 
Січ у Вунсакет, P. AiL, помер 
9 березня Л978 на 87 р. жит-
тя. Нар. S0 березня в Crapo– 
му Скалаті, Зах. Україна. 
Членом УНС став у 1924 р. 
Залишив у смутку дружину 
Марію, Дочки - 'Аииу Typ– 
час Стефаиію І Патрисію 
іБропн, брата Івана в Topoti– 
ті, (Канада 1 7 внуків та 2 
правнуків. Похороп відбув-
ся 18 іберезия 1978 р. иа ук-
раїнськп.му православному 
цвинтарі св. -Михаїла в Блак-
стон. Масс. 

Вічна Лому Пам'ять! 
Лев Гардінк, секр. 

ІАДОЛЬФ СКУЛА, член УНС 
Відд. 94 ГМяркІяна Шашкеви-
ча в Гемтім”мк, помер в бе-
резпя '1978 на 83 р. життя. 
Нар. 1896 р. в Україні, а 
членом УНС став у 1934 р. 
Залишив у смутку дружину 
Лину, синів Стефана 1 Вол-
тера'; дочку Євгенію Норберт, 
шість внуківі десять лравну. 
ків. Похорон відбувся на 
цвинтарі св. Даврентія в Ю-
твпіі. 

Вічна Лому Пам'ять! 
Роман Татарський, секр. 

ч^я^И^м^и^іцрн^іьіКі^іьаііі 

DELT0 
EUR0PA CORP. 

(Roman lwanyckyj) 
146 First Aye. (Bet. 8th 89th Strs.) і 

Hew York. N.Y. 10009. Ttl. 221-2261 
ПОДАРКИ на У крашу і на 

'різні нагоди. З українським 
в зором свічки, склянки і вог-
,нетривалі ринки з накривками 

(casscrol-ovcnproof). 

REAL ESTATE 

.НЕБУВАЛА ОКАЗІЯ 
Парцелі в Eldrcd, N.Y. (4fc ми-
лі від „Верховини"). Властн-
тсль виїжджає і випродує і-ак-
рові парцелі від S3.100 (вар-
тість 55.000). Також ново-
збудована хата, 3 спальні, ак-
рова парцеля - S40.500 (вар-
тість S46.500). безплатна сис-
тсма води і санітарна. вар-
тости 52,500. Тел. по 9-ій веч. 

(214) 557-8741 
ECONO-HOMES C0NSULT1N6 

P.O. Box 207. Eldred. N.Y. 12732 

Home systems design, including 
solar heating, contract review, 
quality control, prof, super-
vising, by appointment only. 
Також інж. О. ХоваЙло, вкаже 
на можливості ощаджування 

тисячі доларів. 

ХАТА на ПРОДАЖ 
Модерна, гарна хата, на горб-
ку. з гаражем, басейном, 2 ко-
мннки. шопа. І акр землі. S хв. 
пішком до Кергонксону — 

S58.000. (914) 626-0668 

Чортківеька 
Округа 

Історнчно-мемуарннн збірник. 
Повіти: Чортків, Копичинці, 

Борщів. Заліщики. 
Книжка у твердій темно-енній 
обгортці і золотими буквами, 
роботи мистця ЯКОВА ГШЗ-

ДОВСЬКОГО. 926 сторінок. 
Ціна 25.00 дол. і ?1 пересял. 

S V O B O D A 
SO Montgomery Street 
Jersey City, iNJ. 07303 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСоюзу! 

HELP WANTED 

TOOL t D1E MAKER 
- (or progressive dies Die repair ft die 
setting slide feed. Our Co. 1st in its field is 
looking (or the above positions. Steady 
work, excellent working conditions 8 

benefits Top pay for top people. 
( 2 0 1 ) 7 5 1 - 7 3 7 7 

HOUSEKEEPERS. CHAMBERMA1DS 
' HANDYMEN. SUPER 

Days, nights, live-in. Top dollar. 
Apply in person 
HOTEL SETON 

144 E. 40th Street 
between 9 a.m. and Noon 

MAINTENANCE 
Couple (or (ull time, live-in, garden apt 
complex. Must be experienced in general 
household, plumbing and electrical 

repairs. Salary plus 3H rm apt. 
Call (201) 641-6256 

lrom 9 a.m. to 5 p.m. 

PLUMBERS 
PLUM8ERS4FORMEN 

NMOBQ wwrtedtowy 

.tob t "CJtNen in M d t va. 
M'e'nH Mom^v Re'e 

Como^tit frinem Ooortlti 

" c t w C M 
Pit C i i i w i o 

948^950(301) 
Jcwm A. Ftdaint, fcx. 

2 6 W . D o m o n d A v e 
Gathtnbcm. M d 20760 

E O E . 

FUNERAL D1RECTORS 

MMiOWSKY 
FUNERAL SERviCE 

ЗЗйб Eaat Tremont Avenur 
BRONX, N.Y. 10465 

TH.: 868-2475 

191 Avenue "A" 
NEW YORK, N.Y. 1000B 

Yea.. 074-8880 
Директор ПОСИФ 

С Е Н К О В С Ь К И Й 
Зааідус влаттумшнам по-
хороніа u каплицях. поло-
жеких а кожнім районі 
Mtcra. Похорони по м1н!-

мальимх цінах. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ЛОГРВБНІШ 
ЗаАмасться Похоронами 

в BRONX, BROOKLYN. 
NH5W YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
' TEMnBPAtjrpA 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y 
ORegon 4-2568 

(,N.Y. І 
2568 І 


